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לאחר  שעות  באוויר.  דרמה 
שנשיא ארה"ב אישר תקיפה מש־
דיווחים  ולפי  איראן,  נגד  מעותית 
שה־ לפני  דקות  כעשר  אחדים, 
את  שיגרו  האמריקאים  מטוסים 
הטילים אל עבר היעדים שנקבעו, 
טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  קיבל 
את  לבטל  והחליט  קרות',  'רגליים 

התקיפה. 
הנשיא  הסביר  יותר  מאוחר 
האמריקאי כי נאמר לו שהתקיפה 
אדם  בני  כ־150  של  להרג  תגרום 
האח־ ברגע  החליט  ולכן  באיראן, 

אם  "התקיפה,  אותה.  לבטל  רון 
בלתי  היתה  לפועל,  יוצאת  היתה 
היתה  היא  פרופורציונאלית. 
כתגובה  הרוגים  ל־150  גורמת 
מאויש",  לא  טיס  כלי  הפלת  על 

הסביר טראמפ. 
במקביל שיגר טראמפ מסרים 
שומר  הוא  כי  והבהיר  מאיימים, 

על  להגיב  הזכות  את  לעצמו 
בידי  האמריקאי  המל"ט  הפלת 
הבהיר  ארה"ב  נשיא  האיראנים. 
התקיפה  את  רק  ביטל  הוא  כי 
הספציפית שהיתה בדרכה לצאת 
אל הפועל, אך אין בכך כל אמירה 
אחרות,  תגובה  אפשרויות  לגבי 

כולל האופציה הצבאית. 
כי  טראמפ  הודיע  במקביל 
חד־ סנקציות  איראן  על  יטיל 

המל"ט,  להפלת  בתגובה  שות, 
ולפי הדיווחים הודעה על חבילת 
הסנקציות החדשות אמורה להת־

פרסם מחר. 
באיראן לא התרגשו מהדרמה 
לשדר  והמשיכו  האמריקאית, 
להראות  במטרה  תקיפים  מסרים 
מפעולה  חוששים  לא  הם  כי 
שתהיה.  ככל  חריפה  אמריקאית, 
"בעבר הנוכחות הצבאית האמרי־
קאית באזור שלנו היתה איום על 
משמרות  מפקד  אמר  בטחוננו", 
המהפכה עלי חדיג'זאדה, שאנשיו 

האמרי־ המל"ט  את  שהפילו  הם 
היא  הזאת  הנוכחות  "היום  קאי, 
מאפשרת  היא  עבורנו.  הזדמנות 
פגיעות  באמריקאים  לפגוע  לנו 
הנו־ באזור  כאן,  במיוחד,  קשות 

חות שלנו". 
המהפכה  משמרות  מפקד 
והכוחות  הבסיסים  "כל  הוסיף: 
נמצאים  באזור  כאן  האמריקאים 
שלנו,  המדויקים  הטילים  בטווח 
שלהם.  המטוסים  נושאות  כולל 
שיכולה  ברזל'  'כיפת  אין  להם 
לחלו־ חשופים  והם  עליהם,  להגן 

טין לטילים האיראניים". 
כי  בתוקף  טוענים  באיראן 
משמרות  ידי  על  שהופל  המל"ט 
האווירי  לשטחה  חדר  המהפכה 
אזהרות  לדבריהם,  ארצם.  של 
לעבר  ששוגרו  ונשנות  חוזרות 
האמריקאים שירחיקו את המל"ט 
נענו  איראן  של  האווירי  משטחה 
התק־ ולכן  מוחלטת,  בהתעלמות 

"לצד  אותו:  להפיל  החלטה  בלה 
אמריקאי,   35F מטוס  טס  המל"ט 

הטילים  בטווח  הוא  גם  שהיה 
"אבל  האיראנים,  מסרו  שלנו", 
להפיל  לא  זה  בשלב  החלטנו 
בהפלתו  ולהסתפק  מאויש,  מטוס 

של מטוס ללא טייס". 
הם  כי  הבהירו  האיראנים 
ימשיכו להגן בתוקף על הריבונות 
וכי  ובאוויר,  ביבשה  בים  שלהם, 
אותה,  להפר  אמריקאי  נסיון  כל 

ייתקל בתגובה מוחצת ונחרצת. 
חל־ האיראנים  הציגו  כן  כמו 

חלקים  הם  שלטענתם  מטוס,  קי 
לא  שהופל.  האמריקאי  מהמל"ט 
ברור אם אכן מדובר ב'תמונת הנ־

או  להשיג,  איראן  שביקשה  צחון' 
שמדובר בזיוף ובצילום של חלקי 

מטוסים אחרים. 
שיצאה  לפני  כי  דווח,  עוד 
טראמפ  העביר  לדרך,  התקיפה 
כי  הבהיר  בו  לאיראן  חריף  מסר 
בעוצמה  בה  להכות  עומד  הוא 
למשטר  מאפשר  הוא  אך  רבה, 
זאת  במקום  לבחור  האייתוללות 
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הנשיא טראמפ אישר תגובה חריפה נגד איראן; 
רגע לפני שיגור הטילים התקיפה הנרחבת בוטלה
מאוחר הסביר הנשיא האמריקאי: "התקיפה היתה לא פרופורציונאלית – היא היתה גורמת ל־150 הרוגים כתגובה על הפלת כלי טיס לא מאויש" ^ מאיים: "אני 
לא מעוניין במלחמה, אבל אם תהיה, היא תגרום להרס חסר תקדים" ^ איראן ממשיכה באיומיה: "כל הכוחות האמריקאים באזור נמצאים תחת איום הטיולים 

המדויקים שלנו – להם אין 'כיפת ברזל' שתגן עליהם" ^ דיווח: הפנטגון ישתלט מרחוק על מערך שיגורי הטילים של איראן

שעות פעילות המשרד
9:30-19:00  -מידי יום, בין השעות 

בס"ד  

זמני קבלת קהל
חרקלשבוע פרשת       

10:00-17:00ה בין השעות -קהל קבועה בנושא ארנונה, בימים אקבלת

ע"יבין השעותיום
שני

בסיוןכ"א
)24/06(

הי"וחיים מילרהרב13:00-14:00

יו"ר התנועה למען ירושלים ותושביה

שלישי
סיוןבכ"ב

)25/06(
11:00-12:00

הי"ומיכל הלברשטאםהרב

יו"ר סיעת "אגודת ישראל" בעיריית ירושלים,
מחזיק תיק התעסוקה וחבר בוועדת ההנחות בארנונה

רביעי
בסיוןכ"ג

)26/06(

11:00-13:00
הי"ויוסף דייטשהרב 

סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפ"ע, הממונה על המע"ר החרדי,
בוועדה המחוזית לתכנון ובניהחברות עדן ומוריה, וחבר 

13:30-16:00
הי"ומתן סטביסקימר

"מט"י ירושלים"
סיוע ליזמים ובעלי עסקים בהקמת העסק, גיוס הלוואות מקרנות פילונטרופיות.

16:00-17:00
הי"ויוחנן וייצמןהרב

חבר מועצת העיר ירושלים
מחזיק תיק שימור וחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובניה

חמישי
בסיוןכ"ד

)27/06(

11:30-13:00
הי"ויצחק הורביץהרב

ארגון "למעשה"
יעוץ והכוונה בנושאי תעסוקה, התאמה והצעות למחפשי עבודה.

13:00-16:00
הי"ושמאי שזיריהרב

יו"ר החברה המרכזית למימוש זכויות
רפואי.וחברות הביטוח, יעוץ וסיוע ביטוח הלאומי, מס הכנסה בנושאים:

שישי
בסיוןכ"ה

)28/06(
10:30-12:00

הי"ומאיר פרושהרב
שר החינוךסגן  

ויו"ר מרכז אגודת ישראל בירושלים

ההרשמה מראש חובה
10:00-17:00בין השעות 02-5385251בטל' 

חברות תעופה אזרחיות נמנעות 
מלחלוף בשמי המפרץ הפרסי 
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בש־ המל"ט  הפלת  בעקבות 
לחופי  סמוך  הפרסי,  המפרץ  מי 
תעופה  חברות  הודיעו  איראן, 

אזרחיות רבות על שינוי מסלולי 
הטיסה, על מנת להימנע ממעבר 

בשמי האזור. 
שהפסיקו  החברות  בין 
המפרץ  בשמי  עתה  לעת  לטוס 

התעופה  חברות  כל  הפרסי: 
שמנהל  לאחר  האמריקאיות, 
פרסם  האמריקאי  התעופה 
אזהרה בנושא, חברות התעופה 

אליהו דויטש
בן הרב יוסף שליט"א
ישיבת אורייתא י-ם

בני ברק 

רחל פיליפ
בת הרב אהרן שליט"א
סמינר בית יעקב הישן ביתר
ביתר עילית 

ם י ש ר ו א מ
בס"ד, אור ליום וערש"ק, י"ח בסיון תשע"ט

מתארגנים לאמירת 1000 ספרי תהילים בשבת
 עבור הילד שחלה במחלה הנוראה

 מרדכי אהרון
בן מירל יוכבד

כמו"כ מתארגנים ל-40 הפרשות חלה ושיר השירים
050-4168248  /  052-7614290
050-4110300  /  053-3177271

058-4597650 ניתן להשאיר הודעה

לכח  מאוד  חמור  נזק  גרם  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא 
למרות  לעשות,  הצליח  הוא  זה  ואת  האמריקאי.  ההרתעה 
לאחר  הזמנים  כל  של  בשפל  היתה  האמריקאית  שההרתעה 
ברק  של  השדרה  עמוד  וחסר  הרופס  שלטונו  שנות  שמונת 

אובאמה, הנשיא הגרוע ביותר בכל הזמנים. 
אובאמה לא איים על אויביה של ארה"ב. הוא אמנם חזר 
ואמר כי כל האופציות על השולחן, כולל זו הצבאית, אך היה 
שלו  המשמרת  ושתחת  בלבד,  שפתיים  במס  שמדובר  ברור 

ארה"ב לא תצא למלחמות חדשות. 
מלחמות הן דבר גרוע מאוד, אף אחד אינו חפץ בהן, אך 
כשאתה מודיע מראש שאתה לא תצא לאחת כזאת, היריבים 
שלך מבינים היטב את המסר ומרשים לעצמם לנהוג בדרכים 
כך  על  תהיה  שלא  מעריכות  כשהן  בעליל,  מקובלות  בלתי 

תגובה צבאית, כי אתה הרי לא מעוניין במלחמה. 
טראמפ הבטיח לשנות זאת, והוא אכן עמד בדיבורו. מה־

היתה  בתחילה  לאיים.  הפסיק  לא  הוא  לתפקיד  שנכנס  רגע 
הוא  איומים.  של  מטחים  ממנו  שחטפה  הצפונית  קוריאה  זו 

פרשנות //  יעקב א. לוסטיגמן  

נמר של נייר 

נחשף החלק הכלכלי של עסקת המאה: 
השקעה של 50 מיליארד דולר בפלסטינים
התכנית, שמוערכת בכ־50 מיליארד דולרים, תוצג על ידי ג'ארד קושנר בוועידה הבינלאומית בבחריין ^ אבו מאזן: "לא 

נקבל את 'עסקת המאה' משום שהיא תביא לקץ הסוגיה הפלסטינית"

מאת מרדכי גולדמן

נחשף  השבוע  סוף  במהלך 
החלק הכלכלי של תכנית השלום 
התכנית  טראמפ.  ממשל  של 

בינ־ השקעות  קרן  הקמת  כוללת 
הפלסטי־ הכלכלה  עבור  לאומית 
נית ומדינות ערב, ובניית מסדרון 

שיחבר בין עזה ויו"ש.
התכנית תוצג על ידי יועצו של 

בוועידה  קושנר,  ג'ארד  טראמפ, 
הבינלאומית בבחריין בשבוע הבא, 

וכוללת 179 פרויקטים שונים.
לידי  שהגיעו  מהמסמכים 
מוע־ התכנית  כי  עולה  רויטרס 

דולרים,  מיליארד  בכ־50  רכת 
כשמחצית מהסכום יושקע בכל־

הקרוב  בעשור  הפלסטינית  כלה 
ירדן  מצרים,  בכלכלות  והיתר 
דול־ מיליארד  חמישה  ולבנון. 

המסדרון  בהקמת  יושקעו  רים 
ליהודה  עזה  רצועת  בין  שיחבר 

ושומרון.
מה־ חלק  הדיווחים,  לפי 

דיווח: חיפושים בסוריה אחר 
חללים ונעדרים ישראלים נוספים
̂ המשטר בסוריה מטיל איפול על הסוגיה החיפושים נעשים בעידוד ותמיכת רוסיה 

מאת סופרנו הצבאי

כי  מדווחים  סוריים  מקורות 
ורוסיה  אסד  משטר  של  כוחות 
חללים  אחר  חיפושים  עורכים 
בבית  נוספים  ישראלים  ונעדרים 
אותרו  שבו  דמשק  באזור  קברות 
זכריה  של  עצמותיו  גם  לכאורה 

לישראל  שהובאו  הי"ד  באומל 
לפני חודשיים.

דיווח  קייס  רועי  העיתונאי 
הקב־ בבית  מדובר  כי   '11 ב'כאן 

אלירמוכ,  במחנה  לשהידים  רות 
לטובת  שנסגר  דמשק,  בדרום 
החיפושים והשלטונות לא נותנים 

להתקרב אליו.

ירמוכ  הפליטים  במחנה  גורם 
מטיל  המשטר  כי   '11 ל'כאן  אמר 
הסו־ כל  על  כבד  תקשורתי  איפול 

גיה, וגם מונע מתושבים שהתגוררו 
בעבר בקרבת מקום לשוב לבתיהם.

הסורית  באופוזיציה  גורם 
מבקשים  שהרוסים  מעריך 
ממשטר אסד להגביר את החיפו־

הישראלים.  הנעדרים  אחר  שים 
תקשורת  כלי  האחרונה  בתקופה 
עם האופוזיציה  ערביים המזוהים 
הסורית דיווחו על כך כדי להביך 

את משטר אסד.
שהביאה  היא  כידוע  רוסיה 
זכריה  של  עצמותיו  להשבת  גם 
כחו־ לפני  לישראל  הי"ד  באומל 

דשיים.

הערב הילולת הגה"ק מרן בעל 
ה'התעוררות תשובה' מערלוי 

ובנו בעל 'יד סופר' זיע"א
דהילולא  יומא  חל  הערב 
הגה"ק  מרן  של  וחמש  השבעים 
'התעוררות  בעל  זי"ע  שמעון  רבי 
רבי  הגה"ק  ובנו  מערלוי,  תשובה' 
ראב"ד  סופר'  'יד  בעל  זי"ע  משה 
ביום  המוקד  על  עלו  אשר  ערלוי 
יחד  תש"ד  סיון  כ"א  והנמהר  המר 
עם כל בני קהילתם. הנאהבים והנ־
עימים בחייהם ובמותם לא נפרדו.

מרן ה'התעוררות תשובה' אשר 
סופר',  ה'כתב  מרן  של  בנו  היה 
הארץ  בקרב  ישועות  כפועל  נודע 
אשר מכל רחבי הונגריה נהרו אליו 

ורחמים,  ישועה  בדבר  להיוושע 
וחו־ הזכות  בתפילותיו  והתפרסם 

מרותיו הרבות בקיום מצוות השי"ת 
בכל פרטיהן ודקדוקיהן.

כיהן  אשר  סופר'  'יד  בעל  בנו 
הק',  אביו  של  לצידו  דמתא  כדיין 
בכל  ועצום  נפלא  כבקי  נתפרסם 
מכמני התורה וגדולי ישראל הע־

ריצהו הערצה עזה.
העניקו  אשר  אלו  גדולים 
לקבורה,  זכו  לא  בקומתן  חמה 
לזכרם  וכגל־עד  חיה  כמצבה  אך 

סקר: הליכוד – 34, 
כחול לבן – 33

על פי הסקר, יהדות התורה, ש"ס וישראל ביתנו 
מקבלות שמונה מנדטים כל אחת מהן ^ עדיין אין 

רוב לימין בלעדי ליברמן 

מאת מאיר ברגר

מוחות'  'מאגר  מכון  של  סקר 
כי  מעלה   103FM עבור  שנערך 
היום,  נערכות  היו  הבחירות  אילו 
34 מקבלת  היתה  הליכוד  מפלגת 

מנדטים.
על פי הסקר, סיעת כחול לבן 
היתה נהנית מ־33 מנדטים. יהדות 
התורה, ש"ס וישראל ביתנו מקב־
לות שמונה מנדטים כל אחת מהן.

איחוד מפלגות הימין זוכה ב־6
מקבלת  דומה  ומספר  מנדטים, 
מרצ  סיעת  תע"ל־חד"ש.  רשימת 

מקבלת חמישה מנדטים בלבד.
זוכה  החדש  הימין  מפלגת 
דומה  ומספר  מנדטים,  בארבעה 
וגם  העבודה  מפלגת  גם  מקבלת 

רשימת בל"ד־רע"ם.
הימין  גוש  לגושים,  בחלוקה 
מנדטים.  ב־60  זוכה  ליברמן  בלי 

נשיא סין ביקר בקוריאה הצפונית; 
השבוע יפגוש את הנשיא טראמפ

מאת יעקב א. לוסטיגמן 

הגיע  ג'ינפינג  שי  סין  נשיא 
יומיים  בן  לביקור  שעבר  בשבוע 
בקוריאה הצפונית, במהלכו יפגוש 
ובכירים  און  ג'ונג  קים  הרודן  את 
הראשונה  הפעם  זאת  במשטרו. 
נשיא  מבקר  שבה  שנה   14 מזה 
קוריאה  החסות,  ובת  בשכנה  סיני 

הצפונית. 
הצ־ בקוריאה  שי  של  ביקורו 

און  ג'ונג  שקים  לאחר  בא  פונית 
במהלך  פעמים  ארבע  בסין  ביקר 
הראשו־ הפעם  האחרונה,  השנה 

הפסגה  מפגש  לקראת  היתה  נה 
דונלד  ארה"ב  נשיא  עם  קים  של 

טראמפ. 
בפגישו־ ידונו  המנהיגים  שני 

ארה"ב,  עם  המו"מ  בנושא  תיהם 
שלעת עתה אינו מתקדם, למרות 
דונלד  של  החיוביות  התחזיות 
און  ג'ונג  קים  כי  שטוען  טראמפ, 
של  בסופו  וכי  שלו  טוב  ידיד  הוא 
שיהיה  הסכם  על  יחתמו  הם  דבר 
ולעולם  הצפונית  לקוריאה  מצוין 

כולו. 
ג'ינפינג  אמור  הבא  בשבוע 
האמריקאי  הנשיא  את  לפגוש 
של  פסגה  ועידת  במהלך  טראמפ 
מנהיגי המדינות החברות בפורום 
הכל־ עשרים  את  המאחד   G20־

הפורום  בעולם.  הגדולות  כלות 
טראמפ  והנשיא  ביפן,  ייערך 
והמ־ הבולט  האורח  להיות  צפוי 

רכזי בכינוס. לפי התכנית צפויים 

בשולי  להיפגש  ושי  טראמפ 
כי  מעריכים  ופרשנים  הוועידה, 
לט־ להעביר  יבקש  און  ג'ונג  קים 

ראמפ מסרים דרך נשיא סין. 

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

  המשך בעמ' ב

שוטרים 
פלסטינים 

ירו לעבר 
מטיילים 

ישראלים 
בשומרון

/עמוד אחרון
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ברק: בוחן היתכנות של גוש מרכז־
שמאל; "חייבים לשלב ידיים"

ראש הממשלה לשעבר התייחס לאפשרות שישוב לזירה הפוליטית ואמר כי 
הדבר העיקרי הוא הגוש ולא המפלגה

מאת מאיר ברגר

אהוד  הממשלה לשעבר,  ראש 
השבוע  סוף  במהלך  התייחס  ברק 
האחרון לאפשרות לפיה הוא עשוי 

כי  ואמר  הפוליטיים  לחיים  לחזור 
פניו  לאן  החליט  לא  עדיין  הוא 

מועדות.
בראיון לערוץ השני אמר ראש 
השאלה  כי  לשעבר  הממשלה 
לא  היא  במרכז־שמאל  העיקרית 
מי יסכים לשבת בממשלת אחדות 
כץ  או  סער  נתניהו,  עם  לאומית 
הגוש  את  להוביל  יכול  מי  אלא 
המדינה  את  שיחזיר  "כדי  לנצחון 

לדרך המלך", כלשונו. 
"אני עוד לא הכרזתי שאני נכ־

נס, הזהרנו מראש שאם לא תבינו 
הוא  העיקרי  שהדבר  ותפנימו 
הבחירות  כך  המפלגה  ולא  הגוש 
אני  הובן.  לא  הזה  הדבר  ייגמרו... 
מאחל לכחול לבן ולכל המפלגות 
חייבים  אבל  טוב,  כל  האחרות 

לשלב ידיים", הבהיר.
הענין  כולם,  עם  מדבר  "אני 
ואנשים  אני  האם  בוחן  שאני  הוא 
שיהיה  לכך  להביא  יכולים  כמוני 
את  שימנע  במרכז־שמאל  איחוד 
שגם  והכוונה  הפעם,  שקרה  מה 
כחול לבן יהיו בפנים", אמר ברק. 
בתוך  התבזבזה  עצומה  "אנרגיה 
את  יעלה  שהגוש  במקום  הגוש, 
במ־ המסלול,  על  ישראל  מדינת 

ערובה  בת  תהיה  שהמדינה  קום 
של מושחתים שבראשם נתניהו".

בדבריו טען כי הרכבו הנוכחי 

של הקבינט הוא מדאיג. "הקבינט 
חלי־ להתכנס  ועלול  שמתכנס 

בגזרה  הסלמה  של  במקרה  לה 
האירנית, עם אנשים שלא היו בו, 
מסית  ממשלה  ראש  בו  ושיושב 
מזה",  חושש  אני  ומפורר,  ומפרק 
לנתניהו  יש  "אמנם  ברק.  אמר 
נטיה טבעית לא להיכנס להרפת־

קאות אבל כשהוא מגובה באוחנה, 
רגב או סמוטריץ', אני מודה שאני 
מוטרד. בזמנו שמענו מנתניהו מה 
קורה לראש ממשלה שצריך לנהל 
מדינה, אלו שיקולים נכנסים תחת 
זה  שלו  כשהיועצים  חקירות. 

סמוטריץ' ופרץ אני לא רגוע".
אפשרות  מפני  הזהיר  ברק 
לאיראן  ארה"ב  בין  שהמערכה 
קרובים  היום  "אנחנו  תסלים: 
איראן.  מול  אזורי  לעימות  יותר 
פשוטה  דרך  אין  לאמריקנים 
שג־ אחרי  הזה  מהמסלול  לרדת 

דגלים  עם  הזה  הסיבוב  את  מרו 
לצאת  דרך  אין  ולאיראנים  למטה 
שיוביל  דבר  פה  יש  כן.  גם  מזה 
מערכה  וכל  נוספות  למערכות 
מכילה את הסיכון שבפעם הבאה 
אירא־ תגובות  משליטה,  ייצא  זה 

ניות יכולות להגיע גם אלינו דרך 
זה  הגולן.  ודרך  חמאס  חיזבללה, 
להבין  מחשבה,  היערכות,  מחייב 

ולהתכונן לכל האפשרויות".

פגישה ראשונה בין שר המשפטים 
הנכנס לנשיאת ביהמ"ש העליון

שר המשפטים אוחנה ונשיאת ביהמ"ש העליון חיות קיימו פגישה ראשונה ^
הנשיאה והשר סיכמו לקיים פגישות עבודה קבועות אחת לשבועיים

מאת מאיר ברגר

אוחנה  אמיר  המשפטים  שר 
נשיאת  עם  שעבר  בשבוע  נפגש 
חיות,  א'  העליון  המשפט  בית 
אוחנה  נכנס  מאז  הראשונה  בפעם 
בלשכת  נערך  המפגש  לתפקידו. 
המשפט  בבית  חיות  הנשיאה 

העליון.
שיצאה  המשותפת  בהודעה 
"במהלך  נאמר,  הפגישה  בסיום 
על  והשר  הנשיאה  שוחחו  הפגישה 
נושאים המצויים על סדר היום של 
מערכת בתי המשפט והודגש שיתוף 
הפעולה הענייני הנדרש בין המער־

כת והשר על מנת לקדמם. הנשיאה 
והשר סיכמו לקיים פגישות עבודה 

קבועות אחת לשבועיים".
השניים  בין  היחסים  מערכת 
במתקפה  שמאל'  'ברגל  החלה 
של חיות על דברים שאמר אוחנה 

בראיון עם כניסתו לתפקיד.
לאחר שאוחנה טען כי במקרי 
חייבת  איננה  הממשלה  קיצון 
המשפט  בית  הוראות  את  למלא 
לראות  יש  "בעיני,  חיות,  אמרה 
מש־ ששר  העובדה  את  בחומרה 
הש־ ביום  ישראל,  במדינת  פטים 
בעתו לתפקיד, בוחר לשתף אותנו 
חסרת  משפטית  עולם  בהשקפת 
שלפיה  אחריות  וחסרת  תקדים 

לא את כל פסקי הדין הניתנים על 
ידי בית משפט חייבים לכבד".

אמרה  אחרות",  "במילים 
מעתה,  יוכל  דין  בעל  "כל  חיות, 
לב־ יוכל  המשפטים,  שר  בברכת 

לקיים  צריך  דין  פסק  איזה  חור 
ואיזה לא. ואני רוצה לומר על כך 
רק דבר אחד: בין תפישת העולם 
הישר  'איש  של  אנרכיה  ובין  הזו 

בעיניו יעשה' – הדרך קצרה".

המפלגות הערביות 
ירוצו ברשימה אחת

ארבע המפלגות הערביות סיכמו על ריצה ברשימה אחת מאוחדת לבחירות 
הקרובות. בראש הרשימה יעמוד יו"ר חד"ש, ח"כ איימן עודה

מאת מאיר ברגר

ארבע המפלגות הערביות סיכמו 
עקרונית על ריצה משותפת במסגרת 
ה־22 לכנסת  בבחירות  אחת  רשימה 

– כך דווח בחדשות 12.
המשותפת  הרשימה  בראש 
בל"ד  תע"ל,  חד"ש,  למפלגות 
ורע"מ יעמוד על פי הסיכום יו"ר 

מפלגת חד"ש, ח"כ איימן עודה.
שנערכה  הפגישה  בתום 
ראשי  הצהירו  לכן  קודם  יממה 
באופן  "מתחייבים  המפלגות, 
מוחלט על ריצה ברשימה המשו־

המצע  את  לנסח  ולהתחיל  תפת, 
האסטרטגית  והתכנית  הפוליטי 

והניהולית שלה".
יו"ר חד"ש – תע"ל ח"כ איימן 
עודה הוסיף כי "כוחנו באחדותנו. 
יש לנו עבר משותף, חזון משותף 
משותפת.  רשימה  גם  ומהיום 
החברה  של  הזכויות  למען  נלחם 
הערבית בישראל, שלום, ודמוק־

רטיה לכל אזרחי ישראל".
התא־ ה־20  לכנסת  בבחירות 
הער־ המפלגות  כל  לראשונה  חדו 
שכונ־ אחת  ברשימה  לריצה  ביות 

תה 'הרשימה המשותפת', וזאת בין 

היתר לנוכח העלאת אחוז החסימה 
לקראת אותן בחירות.

קדנציה  אותה  בסוף  אולם, 
המשותפת  הרשימה  התפרקה 
פנימיות  מחלוקות  בעקבות 
התמודדו  האחרונות  ובבחירות 
חד"ש־ ערביות,  רשימות  שתי 

תע"ל ובל"ד־רע"מ.
עם פרסום תוצאות הבחירות 
ירידה  הערביות  המפלגות  חוו 
מנדטים  מ־13  המשותף,  בכוחן 
הנראה  ככל  וזו  מנדטים,  ל־10 
הפעם  לרוץ  להחלטה  הסיבה 

ברשימה מאוחדת.

הנשיא טראמפ אישר תגובה חריפה נגד איראן; 
רגע לפני שיגור הטילים התקיפה הנרחבת בוטלה
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אכזבה מטראמפ 
תגמול  בפעולת  תלוי  אינו  מעצמה  של  ההרתעה  כוח 
לאויב  מאפשרת  שאינה  עקבית  במדיניות  אלא  מסוימת 
טראמפ  הנשיא  של  החלטתו  זאת  מבחינה  באשליות.  לשגות 
לא להגיב צבאית על הפלת המל"ט בידי האיראנים לא תפגע 
הנשר  את  לעורר  מנת  על  ארה"ב.  של  ההרתעה  ביכולת 
לספוג  מסוגל  הוא  מל"ט  בהפלת  די  לא  ממנוחתו  האמריקאי 
וחלשה  קטנה  כמדינה  שלא  מגדרו.  לצאת  ולא  מכות  עוד 
בשגרה.  ולהמשיך  להבליג  התגרויות,  להכיל  יכולה  מעצמה 
כי  ציפו  ממנו  נפגמו.  טראמפ  של  ונחישותו  אמינותו  ואולם 
לאיומיו ולאזהרותיו יש כיסוי גם במעשים. קלינטון ואובאמה 
וניהלו  רפיסות  ששידרו  משום  ארה"ב  של  בהרתעה  פגעו 
מחדליהם  כמו  פעולותיהם  זאת  מבחינה  פייסנית.  מדיניות 
הבינלאומיות.  ולהתחייבויות  להצהרות  מוחלט  באופן  תאמו 
ואולם טראמפ הציג פער גדול בין דיבורים למעשים. מבחינה 
זאת מעברו לסדר היום על המל"ט המופל והסברו כי לא רצה 
אזהרה  נורות  להדליק  צריכים  מידתית,  לא  דמים  בשפיכות 
כלכליות  בסנקציות  מאמין  ממולח  כסוחר  טראמפ  בישראל. 
וחסר  הססן  הוא  ארה"ב  צבאות  של  העליון  כמפקד  אבל 
בטחון. מבחינה זאת ניתן להשוות בינו לבין נתניהו שהמרחק 
בין הצהרות לוחמניות למתן פקודה רחוק מאוד אצלו. וכזכור, 
למרות השקעה של מיליארדי שקלים נרתע נתניהו מתקיפת 

המתקנים הגרעיניים של איראן. 

התיכון  למזרח  טראמפ  של  המאה  מתכנית  החלקים  גם 
שפורסמו אתמול אינם מעוררים קורת רוח בירושלים. נתניהו 
מתנגד לחיבור בין רמללה ועזה על חשבון ישראל או השטחים 
שהיא מחזיקה. אמנם הפלסטינים דחו את החלק הכלכלי של 
התכנית עוד טרם שנתפרסם החלק המדיני בטחוני שלו ואולם 
יש לצפות כי נתניהו יגיב על החיבור המוצע בחסימת החיבור 
הבניה  את  מיידית  ויפשיר  שומרון  לבין  יהודה  בין  הקרקעי 
רצף  ישלים  ובכך  ירושלים  לבין  אדומים  מעלה  שבין  בשטח 
טריטוריאלי ישראלי שגם יגן על מדבר יהודה וגם ימנע בעתיד 
אדומים.  מעלה  לבין  ירושלים  בין  פלסטינית  שכונה  הקמת 
הלא  הבדואי  המאחז  פינוי  של  שעה)  (לפי  שנה  בחצי  הדחיה 
מאפשרת  אותה,  הכשיר  שבג"ץ  אף  אחמר',  אל  'חאן  חוקי 
לרש"פ ולארגונים בינלאומיים עוינים לקבוע עובדות חדשות 
בשטח. מי שדוחה שוב ושוב את הפינוי הוא נתניהו ובכך הוא 

מממש שוב את הפער בין דיבורים למעשים, כמו טראמפ.

לזכותו של טראמפ ניתן לומר שהחלטתו להבליג מדגימה 
אותו  דוחף  אינו  הפרוע  אופיו  דעת.  שיקול  של  מסוים  סוג 
להרפתקאות צבאיות. גם בעימותים אחרים הוא מתגלה כמי 
הזאת  שההבלגה  היא  הבעיה  תקיפות.  על  שיחות  שמעדיף 
העליון,  המנהיג  באיראן,  בממשל  הנצים  את  דווקא  תחזק 
התוקפנות  את  להחריף  והאייתולות,  המהפכה  משמרות 
חיזבללה.  באמצעות  ישראל  נגד  וכמובן  סעודיה  נגד  במפרץ 
לקרוא  הראוי  מן  עתה  לקיים  מחויבת  שישראל  הכוננות  את 

על שמו של דונאלד טראמפ. 

בנימין ליּפקין

ר ְמַבּשֵׂ
ואומר

צבע הכסף
אבו  של  החדש  הנימוק 
לשתף  סירובו  לפשר  מאזן 
פעולה עם הוועידה בבחריין, 

משעשע.
המשופ־ הפנים  חמוץ 

על  לגנאי  כאומר  צוטט  מות 
רוצים  המדוברת:  הוועידה 
למען  שאיפותינו  את  להרוג 
נועד  הזה  המשפט  כסף. 
הקדמת  כלפי  בוז  לבטא 
לפני  הכלכליים  המגעים 
אותנו,  המדיניות.  השיחות 
לו־ הזו  ההצהרה  מתיימרת 

מר, לא מעניין הכסף. יש לנו 
הפלס־ העם  למען  שאיפות 

טיני ועל הגשמתן לא נסכים 
לוותר גם אם יציעו לנו כסף.
נתק־ הזו  ההצהרה 

קשה  אמינות  בבעיית  לת 
של  מפיו  יוצאת  כשהיא 
מחמוד עבאס. האיש שעשה 
שבהן  השנים  בכל  דוקטורט 
הרשות  בראשות  עומד  הוא 
משחיתות  הפלסטינית 
עליה  מנצח  שהוא  פיננסית 
פתאום  אצבעותיו,  בעשר 
שכסף  ומתחסד  לצנוע  הופך 
ולא  אותו  מעניין  לא  כלל 

מרגש אותו.
בכספי  שמספסר  האיש 
הרשות ובתקציבים הנדיבים 
ממדינות  עליה  המורעפים 
שונות ומרשת בהם את עצמו 
ואת קומץ מקורביו, בהותירו 
תנאים,  בתת  העם  המון  את 
כשהוא  בתוקף  למחות  נזכר 
שמבקש  מי  כל  את  משמיץ 
לדבר אתו על כסף, משל הוא 

עצמו לא יודע צורת מטבע.
ברחובות  תסתובב  אם 
רמללה, קל וחומר בכל כפר 
הרשות,  שבשליטת  אחר 
התושבים  את  לדובב  ותנסה 
הם  מה  מפיהם  ולשמוע 
ועל  מאזן  אבו  על  חושבים 
שי־ הראשון  הדבר  שלטונו, 

צא מפיהם (לא לפני שיוודאו 
הפלס־ הרשות  ששוטרי 

בעצמם  הנגועים  טינית, 
רגל  מכף  פושעת  בשחיתות 
מצותתים  אינם  ראש,  ועד 

לדברים) יהיה: מושחתים. 
ידוע  הזה  הגלוי  הסוד 
הרשות,  תושבי  לכל  ומוכר 
שאין  היום  קשי  לרבות 
עם  לא  דבר  וחצי  דבר  להם 
עם  ולא  המתוקשר  הסכסוך 
העת  כל  המלובה  הכיבוש 
הפלס־ התקשורת  ידי  על 

והישראלית  הזרה  טינית, 
התכונה  זו  הפרו־פלסטינית. 
המוכרת ביותר של אבו מאזן 
ואנשיו. זהו סימן ההיכר של 
ממשיכים  שהם  השלטון 
הכל  אחרי  בקרנותיו  לאחוז 
ולמרות הכל וחרף כל איומי 
משחרר  שעבאס  הפרישה 

לחלל חדשות לבקרים.
לג־ מחליט  מאזן  כשאבו 

שמבקש  מי  את  פה  בכל  נות 
לדבר עמו על כסף ובד בבד 
אינו  הזה  שהדבר  להבהיר 
כמו  בדיוק  זה  אותו,  מעניין 
על  יצהיר  מחבלים  שרב 
המוניים  שפיגועים  עצמו 
בחיות  אינטנסיבית  ותמיכה 
אל  אותם  שמוציאות  האדם 
אותו  מעניינים   – הפועל 

כקליפת השום.

כותרות אדומות
הימים  שנוקפים  ככל 
איראן  בין  המתח  פרוץ  מאז 
שיש  מתברר  ארה"ב,  לבין 
הנ־ בין  משותף  מכנה  עוד 

ראש  לבין  האמריקני  שיא 
מלבד  הישראלי,  הממשלה 
אלו שהיו ידועים לנו עד כה.

נתניהו  וגם  טראמפ  גם 
קשוחות  באזהרות  מומחים 
כלפי האויב באשר  וקצובות 
וכל  יחד  גם  שניהם  אך  הוא 
אחד לחוד נוקטים במאמצים 
כבירים על מנת שלא להגיע 

למימוש האיומים הללו. 
תכונה  בהכרח  לא  זו 
להישאר  טוב  יותר  נפסדת. 
מאשר  האיומים  בתחום  רק 
הביתה  ולשוב  אותם  לממש 
כתום המלחמה עם מצב זהה.

ממשלה  ראש  כאן  היה 
באבחת  לצאת  היסס  שלא 
שאף  מלחמות  לשתי  רגע 
הסתיימה  לא  מהן  אחת  לא 
בנצחון מוחלט והרבה פחות 

מכך. 
השניה  לבנון  מלחמת 
הס־ אולמרט  יצא  שאליה 

תיימה בהפגזות לטווח ארוך 
וכשישראל  חיזבללה  של 
שיצרה  מבלי  לסגת  נאלצת 
נצ־ של  עין  מראית  אפילו 

קשת  כמטחווי  והרחק  חון 
מבצע  גם  כמוה  מהכרעה. 
בני־ בדרום,  יצוקה  עופרת 

אולמרט,  ממשלת  של  צוחה 
בינלאומי  בלחץ  הסתיים 
מי־ אחד  לא  אף  השיג  ולא 

ניתנה  לחידלון  ראיה  עדיו. 
שאליהם  המבצעים  בשורת 
לאח־ לצאת  ישראל  נאלצה 

כל  הושגה  לא  בהם  וגם  ריו 
הכרעה.

צבע שקוף
השבת  חילולי  תחרות 
ראשי  מצד  ההסתה  ודברי 
מועמדים  גם  כמו  רשויות 
לכנ־ לבחירות  עצמם  מטעם 

סת, הפכה לתופעה.
יותר מכל היא מעידה על 
שאין  אישים  חדלי  אפסיות 
להם דבר אחר להציע מלבד 

התרסה נגד קדשי ישראל. 

52 מקבל  השמאל־ערבים  גוש 
מנדטים.

במי־ כי  עולה  מהתוצאות 
בשלב  יאלץ  נתניהו  ובנימין  דה 
כראש  מתפקידו  לפרוש  מסוים 

לה־ מתאים  שהכי  מי  הממשלה, 
גדעון  הוא  בתפקיד  אותו  חליף 
מהנשאלים.  לפי 27%  כך   – סער 
מה־  19% עם  השני  המקום  את 

ויולי  כץ  ישראל  חולקים  קולות 
אדלשטיין.
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קהילה  ניצבה  וגם  קמה  הטהור, 
כ"ק  נכדו־בנו  ע"י  ערלוי  קדושה 
מרן אדמו"ר מערלוי זצוק"ל אשר 
בחסדי ה' ניצל מגיא ההריגה וקי־

ממשפחה  ושניים  מעיר  אחד  בץ 
המוסדות  רשת  של  הקמתם  עד 
בארה"ק  הפרוסים  המפוארים 
ובתפוצות אשר רוחם של רבוה"ק 

חופפת עליהם.

ערלוי  דחסידי  המדרש  בבתי 
סעו־ הערב  יערכו  ארה"ק  ברחבי 

עובדות  יועלו  בהן  הילולא  דות 
והנהגות מהליכותיהם בקודש ע"י 
שליט"א,  הגאונים  הרבנים  הגה"צ 
וסיום  המרכזית  ההילולא  סעודת 
הש"ס תתקיים הערב בשעה 8.30
בהיכל בית המדרש הגדול דחסי־

כ"ק  בראשות  בקטמון  ערלוי  די 
מרן האדמו"ר שליט"א.

הערב הילולת הגה"ק מרן בעל ה'התעוררות 
תשובה' מערלוי ובנו בעל 'יד סופר' זיע"א

סיני,  האי  בחצי  יהיו  פרויקטים 
את  לשפר  יכולות  כשההשקעות 
חיי תושבי עזה הסמוכה. במסגרת 
ההשקעה בשיפור התשתיות צפוי 
ממצרים  החשמל  קווי  של  שדרוג 
לרצועת עזה, במטרה להגביר את 
בנוסף,  לרצועה.  החשמל  זרימת 
שימו־ למציאת  קוראת  התכנית 

תעשיה  לאזורי  יותר  טובים  שים 
מצריים בנסיון לעודד את המסחר 
וישראל.  איו"ש  מצרים,  עזה,  בין 
תמיכה  התכונית  מציעה  בנוסף 
והגדלת  בסואץ  הנמל  בהרחבת 
שה־ למה  הכלכליים  התמריצים 

תעלת  באזור  סחר"  כ"חממת  גדר 
סואץ.

דייויד  בישראל  ארה"ב  שגריר 
פרידמן שיבח את הסדנה הכלכלית 
חשוב  צעד  היא  כי  ואמר  בבחריין 
של  השלום  תכנית  להשגת  קדימה 
ההצה־ למרות  האמריקני,  הממשל 
רה הפלסטינית על החרמת המפגש 
הכלכלי. "הסדנה בבחריין היא נסיון 
הפלסטינית.  הכלכלה  את  להקפיץ 
איכות  את  לשפר   – המטרה  זאת 
פרידמן  אמר  לפלסטינים",  החיים 

בראיון לאל־ג'זירה.
מש־ נוכחות  תהיה  "בסדנה 
פל־ עסקים  אנשי  של  מעותית 

טוב  הכי  איתם  ונעבוד  סטינים, 
הרשות  של  ההיעדרות  שאפשר. 
מאכזבת אך לא כזאת שאי אפשר 
פרידמן,  אמר  עליה",  להתגבר 

לי־ היא  הסדנה  מטרת  כי  והוסיף 
צור מומנטום לשלום.

שיש  שאיפת  יש  "לפלסטינים 
נושאים  יש  לישראלים  בהן.  לטפל 
שצריכים לטפל בהם. הסכסוך הזה 
צריך להיפתר ברמה פוליטית, אבל 
צריכים  אנו  מומנטום  ליצור  כדי 
שזו  הכלכלה  של  משמעותי  שיפור 
משני  אנשים  שבה  היחידה  הדרך 
הצדדים יכולים להאמין שיש סיכוי 

לשלום אמיתי", אמר.
לא  שארה"ב  אמר  פרידמן 
לפל־ פוליטית  בעצמאות  תתמוך 

סטינית באקלים הפוליטי הנוכחי: 
"הדבר האחרון שהאזור צריך, בין 
מצרים  או  ירדן  ישראל,  זה  אם 
כושלת  פלסטינית  מדינה  הוא   –
איום  זה  הירדן.  לנהר  ישראל  בין 
איום  וגם  ישראל  למדינת  קיומי 
מה  ראינו  ירדן.  על  אפשרי  קיומי 

קורה בעזה".
מוקדם יותר אמר יו"ר הרשות 
תכנית  כי  מאזן  אבו  הפלסטינית 
לא  הברית  ארצות  של  השלום 
קץ  "שמה  שהיא  משום  תעבור 
הוסיף  הוא  הפלסטינית".  לסוגיה 
המ־ כספי  לקבלת  יסכים  לא  כי 

רק  אלא  מישראל,  המקוזזים  סים 
שמהם  המלאים  הסכומים  את 
התמיכה  בשל  הממשלה  מקצצת 
הכלואים  באסירים  הרשות  של 
הוא  כי  הוסיף  זאת,  עם  בישראל. 
מוכן לחידוש השיחות עם ישראל 

כשקיזוז המסים ייפסק.

נחשף החלק הכלכלי של עסקת המאה: 
השקעה של 50 מיליארד דולר בפלסטינים

על  מו"מ  ובפתיחת  בהידברות 
נכ־ לא  האיראנים  הגרעין.  הסכם 

נעו לאולטימטום והסכימו לספוג 
על  בוטלה  שלבסוף  התקיפה,  את 

פי החלטתו של טראמפ. 
נטען  תקשורת  כלי  בכמה 
בו  דחקו  טראמפ  של  יועציו  כי 
לפועל,  התקיפה  את  להוציא 
ממנה  להימנע  שהמליצו  מי  וכי 

דיווחים  הפנטגון.  אנשי  היו 
שיועצו  כך  על  גם  סיפרו  אחדים 
ג'ון  לאומי,  לבטחון  טראמפ  של 
יפרוש  כי  איים  אפילו  בולטון, 
תצא  לא  התקיפה  אם  מתפקידו 
כל  אין  אלו  לדיווחים  הפועל.  אל 
ולא  כלשהו,  רשמי  מגורם  אישור 

ברור כמה אמת יש בהם. 
התראיין  השבוע  סוף  במהלך 
טראמפ לתקשורת בארה"ב, והכ־

האמריקאים  המטוסים  כי  חיש 
כבר היו באוויר ובדרכם לתקיפה, 
עם  אותה.  לבטל  שהחליט  בעת 
קרובים  "היו  כי  אישר  הוא  זאת, 

לכך". 
אינו  הוא  כי  הוסיף  טראמפ 
מחפש מלחמה מול איראן, אך אם 
תגרום  "היא  כזאת  מלחמה  תהיה 

להרס שלא נראה מעולם".

הגליון  ירידת  למועד  סמוך 
לדפוס פורסם דיווח לפיו טראמפ 
של  למהלך  לצאת  לפנטגון  אישר 
באמ־ איראן,  על  סייבר  מתקפת 

בין  האמריקאים  ישתלטו  צעותו 
הטילים  שיגור  מערך  על  היתר 
סירבו  הלבן  בבית  איראן.  של 
ידי  על  שפורסם  לדיווח  להגיב 

ה'וושינגטון פוסט'.

פרשנות //  יעקב א. לוסטיגמן  

נמר של נייר 

דיבר על אש ועל זעם, הוא התחייב לבצע השמדה טוטאלית, 
והצהיר על הרס שלא נראה מעולם. 

בפועל, היה זה השליט הרודן של קוריאה הצפונית שהבין 
שטראמפ אוהב בעיקר לדבר, וכדי לספק לו את ההישג לו הוא 
מייחל כל כך, ניאות קים ג'ונג און להיפגש אתו, וסיפק לטראמפ 

תמונת נצחון שמאחוריה אין דבר וחצי דבר. 
האיראנים צפו ולמדו. הם ניתחו את המידע והבינו שטרא־

מפ לא רציני. בשבוע שעבר הם אפילו אמרו זאת בקול ברור: 
"אנחנו לא לוקחים ברצינות את האיומים של טראמפ, וגם לא 
את טראמפ עצמו", אמר ראש המועצה לבטחון לאומי באיראן. 
והנשיא האמריקאי? הוא הוכיח להם שהם אכן צודקים. אין 
להם שום סיבה לקחת אותו ברצינות. רגע לפני ביצוע תקיפה 
הוא התחיל לעשות שיקולים של פרופורציונאליות... אלו שי־

קולים שבאיראן בכלל לא ידעו שהם קיימים עד כה. מבחינתם 
הפרופורציה אינה קיימת בכלל, כל מה שמשחק אצלם תפקיד 

זאת השאלה מי חזק יותר ומי מוכן ללכת רחוק יותר. 
לאיים  יודע  הוא  חרוץ.  כשלון  טראמפ  נכשל  הזה  במבחן 
ולבצע במישור הכלכלי, הוא מסוגל להוציא צווים נשיאותיים 

למכביר ולהכריז על מצבי חירום בכל רגע נתון. 
אבל להורות על מתקפה צבאית? 

כה,  עד  לימד  הוא  שבו  בזה  לא  לפחות  ספרו...  בבית  לא 
והרשו לי להטיל ספק גדול בשאלה אם הוא יחליף בית ספר. 

מנופח  אגו  עם  מדינה  היא  שאיראן  לזכור  צריך  זאת,  עם 
מאוד, ואפשר לסמוך על האייתוללות של טהראן שהם יעמידו 
את סבלנותו ופחדנותו של טראמפ לעוד כמה מבחנים קשים 
גם  טראמפ  הכל,  אחרי  האחרון.  המל"ט  הפלת  של  מהמבחן 
הוא איש של כבוד, ואם איראן תחצה עוד ועוד קווים אדומים, 
אולי העלבון שלו יגבר על החשש מפני מהלך צבאי, ובכזה מק־

שונים  מוקדים  מעל  מיתמרות  גדולות  עשן  פטריות  נראה  רה 
בטהראן וברחבי איראן.

חברת  האמירויות,  איחוד  של 
'לופטהנזה',  הגרמנית  התעופה 
'בריטיש  האוסטרית,  'קוואנטס' 
הת־ חברת  הבריטית,  איירוויז' 

דאבי  אבו  של  'איתיחאד'  עופה 

וחברות נוספות. 
בתגובה פרסמה איראן הודעה 
התעופה  שדות  רשות  באמצעות 
שלנו  "השמים  כי  נאמר  בה  שלה, 
מניעה  כל  ואין  לחלוטין,  בטוחים 

מלטוס בהם". 

חברות תעופה אזרחיות נמנעות 
מלחלוף בשמי המפרץ הפרסי 

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון
  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

  המשך מעמ' ראשון

כמה אפשר להצטמצם כדי 
לסגור את המינוס? מחר 
עושים ריסטרט להצלחה!

ניהול התקציב המ־
שפחתי הוא לא משימה 
קורה  פעם  לא  קלה. 
עד  מתלבטים  שאתם 
להצטמצם  אפשר  כמה 
אפשר  איך  בהוצאות? 
המינוס  את  לסגור 
האם  חובות?  ולהקטין 
יש!  אז  אחרת?  דרך  יש 
להצלחה',  'ריסטרט 
בני  עיריית  בשיתוף 
ברק, תערוך בקרוב סד־

נה ייחודית שבה תקבל 
ידע מעשי ותוכן מסקרן 
את  לך  שייתן  וחדשני 
לרוגע  המפתחות  צרור 
חשבת  שתמיד  הכלכלי 

עליו.
המיועדת  הסדנא, 
ברק  בני  לתושבי 
דוד  ידי  על  ושתימסר 
'ריסטרט  מנכ"ל  חזן, 
נסיון  ובעל  להצלחה' 
ויותר  שנים   16 של 
הגדלת  בתחום 
לך  תעניק  ההכנסות, 

ההכנסה,  להגדלת  בעקרונות  הבנה 
לה־ ופרקטיים  מעשיים  כלים  קבלת 

תכנון  ונבונה,  נכונה  כלכלית  תנהלות 
והש־ החגים  לתשלומי  להיערך  הדרך 

מעיקים  חובות  עם  התמודדות  מחות, 
ועוד.

בוגרי   5,791 למעל  עכשיו  הצטרף 
שהקשיבו,  להצלחה'  'ריסטרט  סדנאות 
את  חוו  גם  דשמיא  ובסייעתא  יישמו, 
קבע  של  לאורח  שהפך  הכלכלי  השפע 

בביתם.
מחר,  אי"ה  יתקיים  החשיפה  כנס 
בשעה   (24.06.19) סיון  כ"א  שני  יום 
רח'  תעסוקתי,  הכוון  במרכז   20:00
הירדן 31 בני ברק. הכניסה חינם. מספר 
המקומות מוגבל. הירשם עכשיו בטלפון 

 .03-7707300/1

  המשך מעמ' ראשון
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טל: ֳ מנוי  דמי  ללא  ונופש  נדלן  מידע 
@8030444 דוא"ל   028030444
co.il.8030444:אתר  gmail.com

ממשק טלפוני חדש לבעלי נכסים.
[20049060]

ירושלים | מכירה
חדשה!  ירמיהו,  ברח'  בבלעדיות! 
חזית!  גדול!  מחסן  מ''ר,  כ130 
''אברמצי'ק  גמיש  למטר.   28,500
02- או   0548-456-212 נכסים'' 

9966522
[20052864]

בבלעדיות! בפנינת חמד, כ50 מ''ר, 
1,450,000שח  תמיד.  מושכרת 
0548-456- נכסים''  ''אברמצי'ק 

212 או 02-9966522
[20052863]

בשוק!  חדשה  נדירה!  הזדמנות! 
קומה  חד',   3 [שמגר]  בכדורי, 
נכסים''  ''אברמצ'יק  נמוכה! 

0548456212 או 02-9966522
[20052862]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052830]

הנביא  בשמואל  בוטיק  בפרויקט 
(סמוך לכותל) דירות 5 חד 115 מטר 
ברמת פאר רק 2890.000ש"ח כניסה 
"היימשע   052-7658-638 חודש   18

תיווך-הנדלס"
[20052829]

הדירה הכי מפוארת! בארזי הבירה 4
חד כ 105 מטר ק"א רק 2790.000שח 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052828]

חד   2 אחינועם  איזור  בסנהדריה 
מטר   25 לעוד   38 תמא   + מטר  כ40 
052-7658-638 1390.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052827]

בבלעדיות! מצפה נוף 3 חד 88 מטר 
הטשופרים  וכל  מחניה  מחסן   + ק"ד 
052-7658-638 2430.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052826]

חדרים   4 אליהו  בנופי  בהזדמנות!! 
חדשה  ענקית,  חצר   + גדולה 
תיווך  בלבד!   2,780,000 ומושקעת! 

פרנקל 050-4145663
[20052819]

בתנובה, 6חד' ענקית, מתוכננת היטב, 
 - נדל"ן  יעד  נוחה,  קומה  מדהים!  נוף 

072-3969911
[20052791]

4חד'  בלבד!  לזריזים  בתנובה, 
קומה  גדול,  סלון  מוארת,  מושקעת, 

נוחה! יעד נדל"ן - 072-3969911
[20052790]

בהזדמנות בתנובה, דירת גן מרווחת, 
4חד' + חצר גדולה, מחיר מעולה! יעד 

נדל"ן – 072-3969911
[20052789]

ענקית,  דירה  בתנובה,  למבינים! 
נוף מיוחד, שוורץ נדל"ן -052-765

6888
[20052774]

מרווחת  חדרים   5 ברוך,  במקור 
סוכות  ומושקעת,  מפוארת 
חניה  מעלית,  נוף,  ק"ד,  גדולות, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  פרטית, 

6888
[20052773]

מרווחת,  חדרים   3.5 צבי,  בנוה 
אוויר,  כיווני   3 ומוארת,  משופצת 
2,300,000 ענקית,  סוכה  מרפסת 
ש"ח שוורץ נדל"ן 052-765-6888

[20052772]

חדרים   3 לביהמ"ד,  קרוב  בבעלז 
נוחה,  קומה  מאוד,  מרווחת 
אפשרויות  ענקית,  סוכה  מעלית, 
052-765- נדל"ן  שוורץ  הרחבה, 

6888
[20052771]

בנוי,  שלד   + חדרים   4 בסורוצקין 
אופציה   + מ"ר,  כ-135  בנוי  סה"כ 
30 עוד  של  ולתוספת  למעלית 
מ"ר, חזית, נוף, מרפסת סוכה, ק"ג, 

שוורץ נדל"ן 052-765-6888
[20052770]

2 חדרים,   3 ברוממה,  מציאה! 
גבוהה,  קומה  סוכה,  מרפסות 
052- נדל"ן  שוורץ  מיידית,  כניסה 

765-6888
[20052769]

דירה  ירושלים)  (פסגות  בכדורי 
מיוחדת 5 חדרים, 118 מ"ר, קומה 
מחסן   + מדהים!,  נוף  עם  גבוהה 
ביותר.  מיוחד  במחיר  וחניה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052768]

בבניין  ומיוחדת  חדשה  בירמיהו, 
להשכרה  יחי'   + חדרים   5 בוטיק, 
כניסה  נוחה,  קומה  מ"ר),   150)
052-765- נדל"ן  שוורץ  מיידית. 

6888
[20052767]

 + מרווחת,  חדרים   3 ברוך,  במקור 
2,400,000 ק"א,  ענקית,  מרפסת 
052-765- נדל''ן  שוורץ  גמיש. 

6888
[20052766]

104 חד',   4 דירת   ,80 לגוש  קרוב 
ספורים,  חודשים  תוך  כניסה  מ"ר, 
ק"ה,  הלקוח,  דרישת  לפי  תכנון 
052- נדל''ן  שוורץ  סוכה.  מעלית, 

765-688
[20052765]

בגוש 80, דירת 4 חדרים, משופצת 
סוכה  מרפסת  גבוהה,  ברמה 
נוחה,  קומה  מעלית,  חזית,  גדולה, 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052764]

2.5 בגאולה  ונדירה!  מיוחדת 
חדרים, 63 מ"ר, + 2 מרפסות סוכה 
לסגירה),  מאוד (אפשרות  גדולות 
אוויר.  כיווני   3 להרחבה,  אופציות 

שוורץ נדל''ן 052-765-6888
[20052763]

בנין  ביואל  בבלעדיות  מציאה!! 
 + מעלית   + מטר   115 חד   4 חדש!! 
052- 2820.000שח  רק  גדולה  סוכה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס
[20052750]

באריאל  מציאה!!בונבונירה  ממש 
יחידת   + ל -4חד'  מחולקת  מטר   135
לחודש.  ב-4600  מושכרת  -3חד 
052-7658-638 3200.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052690]

4 בשטראוס  מפוארת  בונבונירה 
רק 2060.000ש"ח -052 מטר  חד 80 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052689]

רק  ק"א  מטר  כ50  חד   2 ילין  בדוד 
1270.000 שח טאבו רגיל -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052688]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-80  חד   3.5
אופציות  ביותר!!  מושקעת  -5מטר 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052687]

בבלעדיות!! בפישל -4חד' כ-90 מטר 
+ מרפסת ענקית + אופציות, מושקעת 
רק 2290.000ש"ח -052 חזית  ביותר, 

7658-638 "היימשע תיווך- הנדלס:
[20052608]

עצמי  הון  לבעלי   ! מציאה  מציאה 
מטר  כ95  חד'   4 באוליהב  גדול! 
וחניה  מחסן   + ומפוארת,ק"ג  חדשה 
052- 2420.000ש"ח  רק  גדולים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052607]

לקהל  תיווך-הנדלס  היימשע 
דרך  גם  לפנות  ניתן  לקוחותינו 
a052-7658-638@gmail. האימיל 

com
[20052606]

בונבונירה  בפולנסקי  בבלעדיות! 
בגג  מחסן   + מטר  כ-78  חד   3.5
-5מטר מושקעת ביותר!! אופציות 
052-7658-638 2150.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052599]

בבלעדיות!! בארזי הבירה!! בונבנירה 
מפוארת 4 חד כ-103 מטר מושקעת 
2785.000ש"ח  רק  ק"א  מאד  מאד 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052565]

מפוארת  חד'   4 תורה!  עזרת 
דיור  יחידת   + חדש  הכל  ומשקעת, 
שכנים  מדהים,  נוף  ק"ג  מוכנה, 
052- 3585.000ש"ח  רק  היימשע 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052564]

מ"ר   80 ק"כ  חד'   3 יצחק  מנחת 
ריהוט.   + לסוכה  גדולה  מרפסת 
02- תיווך  מזומן.  ש''ח   1,500,000

053-3179474 ,5379474
[20052386]

חד'   6 ק"ג  חדשה  סורוצקין  מיוחדת! 
לבעלז  ק.  גדולה,  מרפסת  מ"ר +   150
* אוהליהב 6 חד' ק"ב מחולקת. תיווך 

053-3179474 ,02-5379474
[20052385]

מ"ר,   85 ק"ב,  חד'   3 פנינה   80 גוש 
גאולה  בבלעדיות   * ש''ח   2,800,000
מ"ר.   75 חדשה,  ק,   2.5 חד',   3 יואל 

תיווך 02-5379474, 053-3179474
[20052384]

לגמרי  חדשה  באוליהב  בבלעדיות!! 
גדולים  וחניה  מחסן   + מטר  חד 98   4
ק"ג רק 2420.000שח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052374]

מטר   96 חד'   4 בסורצקין  מציאה! 
20 בניה  התר   + מטר   12 מחסן   +

מדהים!!  נוף  מוכנה,  רצפה  עם  מטר 
רק  מעלית  ק"ה,  מעולים,  שכנים 
052-7658-638 2790.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס
[20052373]

חד   4 גרשום  רבינו  צבי-  בנווה 
ק"כ + שטח ל-2 יחידות דיור סה"כ 
2400.000ש"ח  רק  מטר  כ120 
052-7658-638 זוכה!  הקודם 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052298]

דרושה  מחול!!  שבא  רציני  ללקוח 
אלי  שמונים  גוש  אזור  בכל  דירה 
/ חנה/פנינה  משה  הכהן/גבעת 
לא  קומה  ויותר  חד   4 גרוסברגר 
"היימשע   052-7658-638 גבוהה 

תיווך-הנדלס"
[20052225]

עצמי  הון  עם  מאד!!  רציני  ללקוח 
צפניה  אזור  בכל  דירה  דרוש  ענק!! 
עמוס נחמיה או אזור נווה צבי לקניה 
"היימשע   052-7658-638 מידית 

תיווך-הנדלס"
[20052224]

מפוארת  יחידות   2 למשקיעים! 
תשואה  סה"כ  מטר  צפניה 80  באזור 
  * רק 2130.000  שח  כ8000  חודשית 
2 יחידות מפוארת ברחוב שדה חמד, 
לעוד  התר   +  7850 חודשית  תשואה 
052-7658-638 2160.000 רק  חדר 

היימשע תיווך-הנדלס"
[20052223]

חד   5 מטר   104 מפוארת  ברפפורט 
חדשה לגמרי רק 2420.000 שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052221]

בכיכר  זוכה!!  הקודם  במחיר!!  ירדו 
מטר 4200.000שח  השבת חנות 135 
052-7658-638 חזק  הכי  מיקום 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052220]

4.5 אילן  בר  הנביא  בשמואל  מציאה 
לבניה  אפשרויות   + ק"ג  מטר   85 חד 
1760.000שח  רק   38 תמא  או  בגג 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052219]

רק  מחסן   + מטר   115 חד   4 בבלוי 
2590.000 שח  * 3 חד מפוארת כ 80
052-7658- 2050.000שח  רק  מטר 

638 "היימשע תיווך -הנדלס"
[20052105]

צמוד לגבעת משה 4 חד 104 מטר 
חודשים   4 כניסה  לגמרי  חדשה 
שח   2550.000 רק  מעלית  ק"ה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052104]

יחידה   + מטר   67 חד   3 בקארו 
38 תמא   + מושכרת  מטר   6
לגמרי,  חדש  לבית  התחיבות 
רק  5050שח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 1480.000שח 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052102]

שנכנס  בבלזר!!  החדש  בפרויקט 
לאישור אחרון! 2.5 חד 40 מטר + 36
1280.000ש"ח,  רק  צמוד  חלל  מטר 
רק  מרפסות   2  + מטר   40 חד"   2
052-7658-638 שח   860.000

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052072]

חד   3 במלאכי  מציאה!  הגיוועלדיגע 
75 מטר + 2 יחידות-דיור + גג 70 מטר 
052-7658-638 2870.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052018]

שמואל  הדר  בעץ  זוכה!  הקודם 
הנביא 4.5 חד 84 מטר + זכויות תמא 
38 רק 1765.000ש"ח 052-7658-638

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052015]

דיור  יחידות   2 במא"ש  מזומן  לבעלי 
6400 תשואה  כל-אחת  מטר  כ-25 
אפשרות  1230.000שח  רק  שח 
052- 630.000ש"ח  ב  אחד  לקנות 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051962]

מטר   108 חד   5 בפולנסקי  מציאה!! 
2190.000ש"ח  רק  ק"א  משופצת 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051961]

4 בוטיק!  פרוקיט  ברוך!!  מקור  בלב 
חד   3.5  *  2400.00 רק  מטר   92 חד 
כניסה  שח   2150.000 רק  מטר   82
"היימשע   052-7658-638 חודש   12

תיווך-הנדלס"
[20051960]

מטר   106 -4חד'  משה  לגבעת  צמוד 
108  * 2550.000ש"ח  רק  בבניה 
רק  לכניסה  מוכנה  חדשה  מטר 
052- ק"ה  מעלית  2760.000ש"ח, 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051762]

דיור  יחידות   3 שערים  מאה 
מטר   75 סה"כ  מושכרות 
רק  שח   7000 חודשית  תשואה 
052-7658-638 1650.000ש"ח 

"היימשע תיווך -הנדלס"
[20051758]

ק"א  מטר   90 גאולה  במרכז  חנות 
2360.000 רק  חזית  כדירה)  (רישום 
ש"ח 052-7658-638 "היימשע תיווך-

הנדלס"
[20051757]

בגאולה 2 יחידות דיור סה"כ 80 מטר 
לחודש  כ8000ש"ח  חודשית  תשואה 
052-7658-638 2130.000ש"ח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051756]

בזכרון משה 3 חד 60 מטר + חלל 100
2600.000שח  רק  חלונות  עם  מטר 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051595]

הכביש  על  מטר   200 חנות  בגאולה 
חודשית  תשואה  שח   7500.000 רק 
ש"ח   60000 האחרונות  שנים  ב10 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051594]

בגובה  מטר   92 חד   4 שערים  במאה 
להרחבה  אופציות  מלאת   5.30
052- 2280.000שח  רק  ולהכפלה 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051487]

מבחר  הנדלס:  -ל'  תיווך"  "היימשע 
האזורים  בכל  למכירה  דירות 
ומחירי  טובים  במחירי  החרדים 
מאגר  ברשותינו  כן  כמו  מציאה, 
אדיר של לקוחות רצינים שמחפשים 
צבי  נווה  גאולה  אזורי  בכל  דירות 
ללא  ויעוץ  נכס  הערכת   ,80 וגוש 

תשלום 052-7658-638
[20051485]

צבי  בנווה  מציאה!  מזומן!  לבעלי 
יחזקאל מקלט 210 מטר עם חלונות 
לבית  במיוחד  מתאים  למכירה  וגובה 
ציבורי  מוסד  כל  או  ישיבה  כנסת 
052-7658-638 2100.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051435]

דו-פלקס  מפתח  דמי  משה  בזכרון 
שח   1550.000 רק  חד'   5 מטר   120
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20051414]

מדהימה  פנטהוז  דירת  חיים  בדברי 
 ,40 לעוד  בניה  התר   + מטר   180
שיא  מיקום  וחזית,  מדהים,  נוף 
052-7658-638 4800.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051352]

בונבונירה  דירת  בבלוי  במחיר!!  ירדו 
2030.000 רק  ק"א  מטר   80 חד   3
תיווך- "היימשע  שח 052-7658-638 

הנדלס"
[20051351]

ירושלים | השכרה
לזו''צ,  להשכרה  יחידה  בכדורי, 
[אנ''ש] פינוי תמוז, ק''ג . 4000שח, 
0504-165- נכסים''  ''אברמצ'יק 

775 או 02-9966522
[20052866]

מעלית,  ק''ד  חד'  מרדכי 5  בתכלת 
גמיש!  שח   8000 באב,  פינוי 
0504-165- נכסים''  ''אברמצ'יק 

775 או 02-9966522
[20052865]

מטר 2 פאר 25  יחידת  גרשון  ברבינו 
חד ק"כ מרוהטת ומשקעת ביותר רק 
"היימשע   052-7628176 שח   3100

תיווך-משה
[20052523]

רק  חד מתאים לבחורים  בזוננפלד 2 
"היימשע   052-7628176 שח   4500

תיווך-משה"
[20052522]

בהמ"ג 2 חד 38 מטר מרוהטת מטבח 
חזית  שח   3800 רק  ק"א  ענק  חדש 
052-7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052521]

לגמרי  חדשה  חדר  דירת  בהמ"ג 
2500 רק  ליחיד  או  למשרד  מתאים 
שח לחודש כולל הכל 052-7628176

"היימשע תיווך-משה"
[20052520]

בונובנירה בגני רוממה 2 חד 35 מטר 
חדש  הכל  מאד,  ומושקעת  מרוהטת 
"היימשע   052-7628176 שח   4000

תיווך-משה
[20052519]

מטר   100 חד   5 פלקס  דו  באשכנזי 
052- זוכה  הקודם  שח   7000 רק 

7628176 "היימשע תיווך-משה"
[20052518]

חגי 4 חד' חדשה ק"א 80 מ"ר מרוהט 
80 ק"ג  חד'   4 סורוצקן   * מרפסת.   +
תיווך -02 ומרפסת.  נוף   + מ"ר 6,500 

053-3179474 ,5379474
[20052389]

מ"ר,   100 ק"9 חדשה  חד'   4 שמגר 
מרוהט, 8,500 ש''ח * זכרון יעקב ק"א 
חיים 3 דברי  ענקית *  מרפסת  חד'   5

 ,02-5379474 תיווך   $1,550 ק"3 חד' 
053-3179474

[20052388]

 + מרפסות   3  + ק"ה  חד'   5 סורוצקין 
ק"ג  המ"ג  גמיש *  ש''ח  מעלית 8,000 
4.5 חד' 95 מ"ר 6,000 ש''ח תיווך -02

053-3179474 ,5379474
[20052387]

בפולנסקי בובונירה חדשה ומפוארת 
4 חד מרוהטת ברמה גבוהה מאד רק 
פסח  אחרי  מיד  כניסה  לחודש   8000
תיווך- "היימשע   052-7628-176

משה"
[20052150]

ירושלים | חנויות ומחסנים
מטר   200 גאולה  בלב  להשכרה 
42000 רק  הכי  הכי  מקום  מסחרי 
שח לחודש 052-7658-638 "היימשע 

תיווך-הנדלס"
[20052073]

בני ברק | מכירה
מציאה!! בר' עקיבא, 120 מ"ר, 3 כ"א, 
לחלוקה,  אופציה  מיידי,  ב',  קומה 

תיווך 054-8514143
[20052878]

חד'   3-4 דירות  נותרו  שח"ל  בסוף 
"תיווך-ט. ש''ח  מ1,550,000  החל 

זינגר" 03-619-0004
[20052871]

בשטרסר 3 חדרים משופצת כחדשה 
"תיווך-ט. ש''ח   1,730,000 חזית  ק"א 

זינגר" 03-619-0004
[20052870]

נותרו  ברוריה!  היוקרתי  בפרוייקט 
03- תיווך-ט.זינגר"  אחרונות!  דירות 

619-0004
[20052869]

מרווחת   3 השלושה  באזור 
מיידית  חזית  ק"ב  כחדשה  ומשופצת 
03- "אפיק-נכסים"  1,820,000ש"ח 

054-2250000 5791514
[20052861]

2 חדש  בנין  החיים  באור  בלעדי 
מיידי  אכלוס  סוכה  מ.   + חדרים 

058-3202530 1,220,000
[20052792]

בני ברק | השכרה
יח"ד לזו"צ ברח' כהנמן ק"ג, מרוהטת 
052- ש''ח.   2,600 מיידית,  קומפלט, 

7637730
[20052814]

ביתר עילית | מכירה
מפואר  קוטג  ישראל  לאוהב  סמוך 
5 כניסה  גג   + מטר   220 קומות   3
052- 2380.000שח  רק  חודשים 

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052610]

180 מפואר  פלקס  דו  יצחק  בפחד 
מדהים  נוף  אפשרויות,  המון   + מטר 
רק 2280.000שח (אפשרות לחלוקה 
052-7658-638 משותף)  לטאבו 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20052609]

מזומן  עם 700  הימשער  רציני  לקוח 
הדקל  באזור  משותף  טאבו  מחפש 
"היימשע   052-7658-638 מטר   80 כ 

תיווך-הנדלס"
[20052189]

B בגבעה  מפוארת!!  בונבבונירה 
חלל   + מטר   140 חד   6 יצחק  פחד 
1860.000ש"ח  רק  לגמרי  חדשה 
תיווך- "היימשע   052-7658-638

הנדלס"
[20052074]

מלובלין,  בהחוזה  מזומן!  לבעלי 
טאבו משותף 60 מטר מושקע ביותר 
רק 680.000שח 052-7658-638 ק"ב 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051760]

במחיר  ירדו  ממש  של  מציאה 
בקדושת לוי 4 חד 107 מטר ק"א + 4

מחסנים סה"כ 60 מטר כניסה פרטית 
חלל   + ליחידות  והכנה  חלונות  עם 
צמוד 30 מטר רק 2000.000שח -052

7658-638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20051269]

120 חד   4 משותף,  טאבו  בחבד 
חד 130  5  * 1200.000ש"ח  רק  מטר 

אפשרות  1300.000ש"ח  רק  מטר 
"היימשע   052-7658-638 למשכנתא 

תיווך-הנדלס"
[20051232]

אשדוד 
למגורים/ דירה  לקנות  מעוניין 
במחיר  מפוצלת)  (אפי'  להשקעה 

טוב 0527120124
[20052877]

אשדוד | מכירה
חדשה,  צנרת  אויר,  כיווני   3 חד'   4
054-  . ש''ח   1,330,000 ג',  אזור 

8494450/1
[20052801]

למגורים/ דירה  לקנות  מעוניין 
במחיר  מפוצלת)  (אפי'  להשקעה 

טוב 0527120124
[20052800]

בית שמש | מכירה
אנחנו  דירה?  לקנות  מחפש  חדש! 
כל  את  לך  נשלח  הנדלניס"ט  בתיווך 
באזורים  בשוק  החדשות  הדירות 
החרדיים בבית שמש ישירות למייל! 
שלחו  התפוצה,  לרשימת  להרשמה 
14NADLAN@GMAIL. ל-  מייל 

'צרפו  והמילים  שמכם  עם   COM
אותי'. השירות ללא תשלום!

[20052729]

מזומן  לבעלי  שמש!  בית  בלב 
 + מטר   70 חד   3 רחוב-סיני  מציאה! 
180 מטר חלל עם חלונות לנוף + 250
חלונות  עם  כניסה  בקומת  חלל  מטר 
רגילים רק 1240.000שח -052-7658

638 "היימשע תיווך-הנדלס"
[20052297]

בלב בית שמש! ר' סיני 3 חד 70 מטר 
חלל עם חלונות נרמלים  + 180 מטר 
כניסה  בקומת  חלל  מטר   250  +
052-7658-638 1240.000שח  רק 

"היימשע תיווך-הנדלס"
[20051597]

קרית גת 
 + בחדשים  יפיפיה,  חד'   3 בהזדמנות 
נוסף  מבחר   * מחסן   + מורחב  מטבח 
אייזנבאך  תיווך  נוספות.  דרושות   *

050-4141561
[20052859]

חדרים   3 להשקעה,  השנה,  מציאת 
מושכרת,  מהיסוד,  משופצת  ק''ג 
ינקלביץ  מ.  ''פסגות''  בלבד.   620,000

0533-199-102
[20052858]

3ח'  חדשה  קריה   * הבית"  "תיווך 
910000 * קריה ישנה 3ח' 830000
משופצת  2ח'  השקעה   * ש"ח 
4ח'  במתחרד   * ש"ח   500000
מבחר  ועוד   * ש"ח  קומה850000 
העיר  רחבי  ובכל  בקריה  דירות 
0504- עבער  יהשע  לשירותכם 

126-124
[20048907]

קרית גת | מכירה
מציאה! בקריה 3 חדרים + מרפסת + 
 + חדרים   3 החדשה  ובקריה  אופציה 

2 מרפסות 052-76264073
[20052867]

השקעות נדל"ן 
נכס  בהתחייבות!   10% תשואה 
טאבו   + בנקאית  ערבות   + בארה"ב 

058-3200060
[20052835]

חדש, ֹ מבנה  הזמנים  בבין  להשכרה 
אוכל  חדר  (ביכנ"ס),  גדול  אולם 
מיטות,   100 שינה,  חדרי   14 מרווח, 

ממוזג. 077-3305028
[20052879]

מפוארת  וילה  צפת  כנרת-  נוף  נופש 
מקומות)   45  -  50) סוויטות   10
הקיץ  לשבתות  מיוחדים  מחירים 
Nof0583208091@ 0583208091

gmail.com
[20050219]

בחיפוש  יקר  זמן  לעצמך  תחסוך 
מושלם,  לנופש  עכשיו  חייג  הנופש 
1700-707- עלות.  ללא  ניתן  השרות 

509
[20047926]

מול  חלומית  במושבה  נופש  וילת 
שבתות  לקבוצות,  מתאים  הכינרת 
בריכת  השנה,  ולימות  וחתן  גיבוש 

ענק ועוד אטרקציות 054-8400014
[20042272]

צפת 
נוף  סלון   + חד'   2  * ארוח:  דירות   2
חדר  דירת   * חדש  מטבח  לכינרת, 
מתאימה לזוג, שכונת ראסקו, 10 דק' 
053- בשפע.  חניה  מלעלוב,  הליכה 

3129516
[20052434]

עד  לקבוצות  בצפת  אירוח  מתחם 
מקווה  דשה,  מרחבי  איש,   100
אפשרות  ממוזג,  מתחם  במקום, 
(למעונינים  למהדרין.  לקיטרינג 
מקומות)   130 של  נוסף  מתחם 

072-3926958
[20052372]

מרפסת   + לזוג  צימר  ברסלב  בקרית 
מוארת,  נקיה,  לנוף,  צופה  גדולה, 
בצה"ל  חד'   4 דירת  וכן   *   * ממוזגת 
לתקופה  קומפלט  משופצת   12
04- 054-8433088 ממושכת. 

6922596
[20052313]

חד'   3 דירה  מירון,  הרי  מול  בהאר"י, 
חדשה, 2 חדרי שינה, סלון- מטבח, 7

מרפסת,  נפתחת,  ספה   ,(2/5) מיטות 
נדנדה,בימי החול: 300 ש''ח לזוג, 3-5
ש''ח   500  :  6-8 ש''ח,   400  : נפשות 
חמישי- מוצ"ש 1200 ש''ח למשפחה, 
הנחה ללילה שני 50 ש''ח ביה"ז -800

052-7614435 .900
[20050449]

3 מדהים!  נוף  בצפת,  נופש  דירת 
צמודה  חניה  וסלון,  שינה  חדרי 

ומרחב לילדים 058-3253466
[20049530]

בצפת,  ומפוארת  גדולה  נופש  דירת 
ויפיפייה.  מטופחת  מאד,  נקייה 
העיר  אטרקטיבי,במרכז  ובמיקום 
וברמה  היטב  מצוידת  העתיקה, 
גן  מטבח  עם  ענקית  מרפסת  גבוהה. 
0548457686 מדהים.  פנורמי  ונוף 

ruty7686@gmail.com
[20048749]

וצימרים  דירות  בעתיקה, 
ג'קוזי,  וחדשים,  מפוארים 
052- סוכה   + וחצרות  מרפסות 

2840299
[20042205]

חצר,   + וממוזגת  נקיה  יפה,  דירה 
לימים ולשבתות.054-8589209

[20040224]

מרום כנען צפת 
חדשים  צימרים   2 בצפת  כנען  בהר 
 + גדולה  חצר  למשפחות  ומפוארים 

בריכה. 0504174677
[20052366]

בית חלקיה 
ישיבה  פינת  ומיוחדת  חדשה  וילה 
050- מיטות.   20 בחוץ  נעימה 

4162290
[20052831]

ומטופחת  נקיה  נופש  יחידת 
וערסלים  עץ  נדנדת  מיטות,   9-10
052- ג'קוזי.  כולל  לזוג  צימר   +

7689144
[20032621]

מושב כלנית 
ענק,  ג'קוזי  חלומיים,  צימרים 
מתאים  מוצנעת  פרטית  בריכה 
מכל  אוטובוסים  החרדי,  למגזר 

הארץ. 052-8741443
[20052314]

טבריה 
ענק,  ג'קוזי  לזוגות,  בפוריה  צימר 
מאובזר,  מטבחון  מוצנעת,  בריכה 

ביה"כ. 052-7772913
[20052704]

65.000 עותקים במהדורת ה"נטובמייל" חמשה ימים בשבוע ובמהדורה המודפסת65.000

מאות עסקאות אטרקטיביות מחכות לכם מידי יום בלוח
modaot@hamevaser.co.il לפרסום בלוח 02-5805802 שלוחה 3 או במייל

הלוח היומי הנפוץ ביותר בציבור החרדי. 

פנטהוז מפוארת ומושקעת ברמה 
גבוהה מאוד!! נוף מדהים ומיוחד, 
7 חד' זוגיים אפשרות עד 30 איש, 
לציבור  מותאם  חרדית,  שכונה 
גריל  מנגל  גדולה  מרפסת  אנ"ש, 
לילדים,תאריכים  ומשחקים 
וביה"ז  הקיץ  לשבתות  אחרונים 
תמונות:  לקבלת   050-4190057

y0504190057@gmail. Com
[20052135]

ומפוארת  חלומית  נופש  סוויטת 
בק.  מיטות,  כ- 15  מדהים,  נוף  עם 
וימים.  לשבתות  בטבריה,  צאנז 

לפרטים: 054-8462877
[20042486]

קוממיות 
ונקיות  מטופחות  מלונית,   + דירה 
חצר   + אולם   +  15-50 מ  במיוחד, 

ומתקנים. 052-7613501-2
[20040587]

תפרח 
חדרים  יפיפה,  קמפוס  להשכרה 
 + מדשאה  וממוזגים,  מרווחים 
ומוצלת,  ענקית  פעילות  חצר 
055- לקיטרינג.  אפשרות 

6781772
[20048569]

עד  המושב,  במרכז   - היימישער 
ומתקני  גדולה  חצר  מיטות,   55
גנרטור.  מדשאות,  שעשועים, 
08-9926198  ,052-7612965

טלפקס
[20040560]

בית מאיר 
נופש  דירות  מדהים,  נופש  מתחם 
בריכה   + חד'   8 מיטות)   12 ו-   15)
בנפרד),  גם  (להשכרה  וגדולה  חמה 
פרטיות מוחלטת, גן אירועים ובוסתן 
02- מאיר  בית  במושב  משחקים, 
1agamaim@gmail.  ,5344514

com בקרו באתר אגם מים.
[20040457]

מירון 
למשפחות  במירון  ארוח  מילר 
קבוצות וזוגות + חדרי אוכל קרוב 
046989012 לרשב"י 0548594243

[20051879]

ענקית,  חצר  מושקעת,  חדשה  וילה 
חורף  מבצעי  השנה,  ולימות  לחגים 

עד 25 מיטות 053-4104219
[20045460]

ירושלים 
במעלות דפנה 138 דופלקס יפהפיה 
בסלון.  ספות  10מיטות,  ומרווח: 
קרובה  ושבתות.  לימים  ממוזגת 
לרכבת הקלה ולכותל. 0533161215
[20052816]

דירות  מבחר  גאולה"  "תיווך 
בשכונות מרכז ירושלים לשב"ק / 
וארוכות.  קצרות  ולתקופות  חגים 

052-7143111
[20050756]

הקרוב  בגאולה"  "הבית 
משה'  'זכרון  לשטיבלאך 
ברמה  אירוח  דירות  בניין 
02-5641111 להזמנות  גבוהה. 
b5641111@gmail.com - -

www.habayitbgeula.com
[20048022]

השכרת רכבים ִ
ברחבי  רכב,  השכרת   Sixt שלמה 
וליסינג,  מכירה  ובעולם,  הארץ 
מחירים  ואמינות,  שירות  עם 
052- אלבוים  נחמיה  אטרקטיביים. 

715-2486
[20045497]

בכל  סניפים  רכב,  השכרת  'הרץ' 
והאמינות  השירות  עם  הארץ, 
052- גרוס.  חיים  של  הידוע 

7617828
[20044739]

הגדלים ֶ כל  רכבים   " דניאל  הסעות   "
וטנדרים  מיניבוסים   10/14/16/20
ומפוארים  ממוזגים  חדשים, 
0527-10- תחרות.  ללא  במחירים 

10-20
[20052696]

מכל  רשבסקי,  יאיר  הסעות  מוקד 
חדשים  רכבים  מקומות,  מקום, 8-23 
שרות  הוגנים,  מחירים  בלבד, 
די  אונז  ביי  שעות,   24 ואמינות, 
זאך!  ערשטא  די  איז  מענטשליכקיט 

053-310-20-26
[20043211]

רכבים  הסעות"  "שלוימל'ה 
חדשים ומפוארים 2018, ירושלים, 
נסיעות  וארועים,  נתב"ג  ברק,  בני 
מקומות.   14-16-20 העיר,  בתוך 

053-3188842
[20040846]

מלמד ַ דרוש  בירושלים  ליטאי  לת"ת 
אפשרות  הקריאה  בהוראת  מומחה 
גם למשרה חלקית קו"ח ניתן לשלוח 

ל-077-3180559
[20052873]

סוג  חשבונות  מנהל/ת  בירושלים 
יתרון.  שכר  חשב/ת  המאזן.  עד   3
שליטה  שנים.   10 של  מוכח  ניסיון 
בדוחות  ומעקב  באקסל  מלאה 
 - למייל  קו"ח  העובדים.  של  עבודה 
shlomoshlomo100@gmail.com
[20052872]

בסיכון  לנוער  חרדית  לפנימייה 
אם  בית *  הורי  זוג  דרושים: *  בצפון 
קו"ח  מדריכים/ות.   * מרכזית  בית 

ol77777@wallw.com :למייל
[20052860]

כתיבת  בתרגום,  מהבית  עבודה   •
 • ומצגות  לשונית,  עריכה  תוכן, 
מהבית  חסד  ארגון  לניהול  מזכירה 
ומנהל  אופה   • ביום  שעות  לכמה 
ירושלים,  במרכז  למאפייה  משמרת 
ג'ובס  גלאט  ש''ח   10,000  –  8,000
www.glatjobs.co.il 073-70-55-

666
[20052857]

במגדלי  למנכ"ל  אישית  עוזרת   •
13,000 ש''ח • סוכן/ת  ב.ס.ר. -11,000
מכירות שטח ללקוחות קיימים + רכב 
כשרות  נאמן   • ש''ח   11,000 צמוד, 
לשעה  ש"ח   36 בירושלים,  למאפייה 
www.glatjobs.co.il ג'ובס  גלאט 

073-70-55-666
[20052856]

 +  10-17 מ  לת"ת  מזכיר  בירושלים 
והקלדה  גרפיקה   12:00 עד  ו'  יום 

חובה קו"ח ל- 02-6513749
[20052837]

דרוש  בברכפלד  שמחות  לשובע 
צהריים   + בוקר  לאפיית  עובד 

להתקשר 054-8480031
[20052817]

ברק  בני  לרפאלי  עובד  דרוש 
03- או   115 עקיבא  ר'  לפרטים 

050-4169649 5707410
[20052805]

לעבודה  פקיד/ה  יוקרתי  לארגון 
מסמכים  להקלדת  מהבית, 
נדרש  לא  נוחות,  שעות  ותמלולם, 
חרדית  לחברה   *  3,500 ניסיון, 
לעבודה  פקיד/ה  שאול  בגבעת 
6,000 נוחות,  שעות  משרדית, 
בב"ב  שקט  נדל"ן  למשרד   * ש''ח. 
8,000 נוחות,  שעות  מזכיר/ה. 

ש''ח. קריירה 072-22-222-62
[20051813]

בגדול  ולהרויח  להשקיע  מעונינת 
למייל  קו"ח  בלבד  לרציניות 

GMAIL.COM@3100103
[20051112]

עתיקות ֲ
ישנים  ספרים  קונה  אספן 
אדמו"רים  ומכתבי  ועתיקים 
גם  וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 
וכן  במזומן.  משלם  בכמויות, 
אדמו"רים  לחתונות  הזמנות 
058-3-22- וזצ"ל  שליט"א  ורבנים 

23-23
[20047215]

TUPPERWARE מכירה קבועה ָ
בתאום  יחודיים  טאפואר  כלי  של 
בזמן הכי נח לכם ב.יוזביץ שומרי 
ירושלים 052-7632235 אמונים 9 

052-7632224
[20052259]

שידוכים 
מידות  אמיד,  שמח,  בן 44  גרוש  ת"ח 
טובות, מחפש עד 42 פתוח להצעות 

050-4133933
[20052855]

אולמות 
"פריילעך"  אולמי   - ברק  בבני  חדש 
מצוות,  לבר  שמחה  של  יוקרה 
צומת  וכנסים.  ברכות  שבע  אירוסין, 
058- להזמנות:  השומר  עזרא 

3215030
[20051559]

תמלול 

רב,  ניסיון  עם  מקצועי  מתמלל 

052- בתחום.  עבודות  מקבל 

7637743
[20051562]

ספרים 

ספרי  וכל  רמב"ם.  שו"ע.  ש"ס.טור. 

ישיבות  לחתנים  והדר",  "עוז 

וכוללים במחירים מוזלים משלוח 

לפרטים  תשלומים   10 עד  חינם 

והזמנות יצחק וויס 052-7199510
[20051515]

משכנתאות 

משכנתאות  יעוץ  הבית-  משכן 

עם  הסכמים  וביעילות  במהירות 

כל הבנקים במחיר הכי זול בשוק, 

שלמה   076-5410035 בדוק  זה 

מיר רעדן אידיש
[20049751]

תפילין 

אצל  ולסופרים  לסוחרים, 

תפילין,  תקבלו  "וקשרתם" 

בהשגחת  מיוחדים.  ומחירים 

שירות  שטרן,  והגרי"מ  הבד"ץ, 

אישי. 0548466552
[20049860]

אומנות 

הקורס המבוקש של " עולם הניר" 

בונוס  הבא,  בשבוע  אי"ה  יפתח 

אשת  השבוע,  לנרשמות  מיוחד 

חיל, 0504154152

[20052802]

השבת אבידה 

מכוניות  בשטיפת  תפילין  זוג  נמצאו 

שליד קבר רחל 052-5322377

[20052874]

אבדו משקפיים יקרים מאד, של ילד 

בקו 3 בירושלים 050-4173756

[20052868]

אבידה  להשבת  הארצי  הגמ"ח 

 ? משהו  מצאת   ? משהו  לך  אבד 

1-599-500-  ! בהקדם  התקשר 

003

[20042291]

חובות  כד     שני  מעשר  ירושלמי:  היומי  דף  ז     ערכין  בבלי:  היומי  דף 
הלבבות: חשבון הנפש הכ' (הממון)    משנה יומית: עדויות א, יד - ב, א  

הלכה יומית: או"ח תקלא, ב-ד    רמב"ם יומי: מלוה ולוה ד-ו    שו"ע הרב 
- רב יומי: נג, ג-ה    דף היומי - זוהר: תצוה, קכב-קכז    חפץ חיים: לה"ר ב, 

העמוד היומי במשנה ברורה: ח"ג עמ' קכב. ג-ד  
צפתאשדודב"שחיפהת"אי-ם

8:128:138:108:168:148:08סו"ז ק"ש מג"א
9:089:099:089:119:109:05סו"ז ק"ש בעה"ת והגר"א

9:429:439:419:459:449:39סוף זמן תפלה מג"א
10:1910:2010:1910:2210:2110:17סו"ז תפלה בעה"ת והגר"א

12:4112:4312:4212:4412:4312:40חצות היום
13:1713:1813:1813:1913:1913:16מנחה גדולה

19:5319:5019:5419:5019:5119:52שקיעת החמה
זמנים למחר

3:433:433:393:483:453:36עלות השחר
4:354:354:324:394:374:29זמן ציצית ותפילין

5:345:395:305:385:375:33הנץ החמה

תורנויות בתי מרקחת
6762954 הר סיני 15, ב"ב    תל אביב סופרפארם  הר סיני גאולה 058-4112245 מלכי ישראל 14    בני ברק ירושלים
רח'   077-8880920 מילמן בית  פארם  סופר    08:00 עד   19:00 מהשעה   4 המלך  שאול  שד'   077-8880390 מינסטור
מהשעה  העם 9   אחד  רח'   077-8881720 שלום  מגדל  פארם  סופר  עד 24:00  מהשעה 19:00  טאגור 32  רבינדרנט 
077- סופר פארם איינשטיין סופר פארם עיר ימים 077-8881910 קניון עיר ימים    חיפה 19:00עד 24:00    נתניה
077-8880100 קניון איילון - אבא הלל 165 מהשעה 08:00 עד 01:00 סופרפארם 8882630 איינשטיין 139    רמת גן

סופר פארם בקניון אשדוד רח'  6519153 הופיין 52 חולון מהשעה 8:00 עד 23:00 רצוף    אשדוד   חולון אהרון
נורדאו משעה 10:00 עד 22:30 רוקח כונן: מידי לילה משעה 22:30 עד 8:00 למחרת, ביפר 03-6610666 מנוי 23233

לוח תורני - יומי

הקו האדום
-208.8

היום: 211.23-
אתמול: 211.23-

מפלס 
הכינרת

ירושלים
29-20

תל אביב
29-23

חיפה
27-21

גולן
32-19

טבריה
37-23

גליל
29-18

באר שבע
33-21

אילת
39-27

מזג האויר
עלייה קלה בטמפרטורות
היום - מעונן חלקית עד נאה. 

תחול עליה קלה בטמפרטורות.

שני - נאה עם עלייה קלה 
נוספת בטמפרטורות, בעיקר 

בהרים ובפנים הארץ.

שלישי - תחול עליה נוספת 
בטמפרטורות. ייעשה חם 

מהרגיל בהרים ובפנים הארץ 
והביל במישור החוף. תחול 

הכבדה בעומס החום.

רביעי - יוסיף להיות חם ויבש 
בהרים ובפנים הארץ והביל 

במישור החוף.

רביעישלישישני

17 "  '  :   | 3  :  | ( "  ) 4    :   | 1   :

    

 10:00-12:30 ‘   17:00-22:00 11:00-14:00  ‘ -‘   “   :  ‘
10:00-12:30 ‘   17:30-21:30 ‘ -‘     

שיעורים

 קול הלשון שיעורים במגוון שפות ונושאים. 03-6171111 קול החסידות שיחות ומאמרים דא"ח מהרבי 
מליובאוויטש ושיעורים בתורת החסידות בשפות שונות: 02-5381111 אוצרות ברסלב לשמיעת שיעורים 
03- שבת:  לפני  משעתיים  שבת  בהלכות  לשאלות  פתוח  קו   02-9950000 ברסלב  מרבני  שונות  בשפות 
6161616 והגית שאלות בדיני שבת, יום ו' מ-8:00: 1-599-560-560 תמיכה לטיסות ללא סרטים: -1-707
707-613 שאלות בענייני שמיה"ל כל ערב מ-21:00 עד 22:00: 052-7629658 שיעורים בגמ' הלכה ומוסר:

03-6171001 מחודדים הקו לשמיעת סיכומי הדף היומי- 079-9379634

הכוונה וחינוך

המרכז  בני  שמע  03-6161067 09:00-15:00 ברק  בבני  הישיבות  לבני  והכוונה  יעוץ  הקשיבה  מרכז 
להכוונה וחינוך בראשות הגאון רבי משה גולדשטיין שליט"א. ימים א', ג', ה', מ-20:30 עד 22:30. 02-6511613
פלא יועץ מרכז סיוע והכוונה בחינוך ושלום בית בראשות הרה"ג רבי דוד לוי שליט"א. א-ה 02-5827080
לב שומע מענה ללבטים ומצוקות. מוקד לצעירים. א'-ה': מ-21:00 עד 23:00. ירושלים 02-5312555. מרכז 
א'-ה':  לצעירות,  טלפוני  מוקד   .052-7632222 חסידי   052-7633333 כללי:   - דחופים  מקרים   .03-6145050
לישיבות  והכוונה  לסיוע  'אחינו'  מוקד  הישיבה  02-6512222 11:00 עד  מ-9:00  א'   ,23:00 עד  מ-21:00 
בינת הלב בהכוונת הגר"י לורינץ שליט"א מומחים ואנשי מקצוע מנוסים יעוץ וטיפול  1800-20-18-18
עמלנו מסגרות לנוער חרדי מתמודד בפריסה  דיסקרטי להורים בבעיות חינוכיות ורגשיות, 1599-590-590

ארצית 052-7122426

ועדי כשרויות:

03-6182647 03-6193582    בד"ץ מהדרין  הרב לנדא: 02-6700200    בד"ץ   בד"ץ העדה החרדית:
02- הדת: מחזיקי  בד"ץ      02-5421228 ישראל: אגודת  בד"ץ      08-9390816/7 רובין: הרב  בראשות 
03-6773330    כשרות למהדרין חקלאות ע"פ התורה בראשות הגר"י  5016777    בד"ץ שארית ישראל:
02-6550550    בד"ץ חוג חת"ס: אפרתי שליט"א ת.ד 155 יד בנימין 08-8634225     בד"ץ בית יוסף:

03-9317040 03-5792601    בד"ץ חוג חת"ס פ"ת:

בית הוראה: 

  'מנחת יצחק' העדה החרדית ירושלים 02-6222779 בתא קולי    קו ההלכה שע"י בתי ההוראה בנשיאות 
24 שעות ביממה מבית ההוראה שע"י הגר"מ  מרן הגר"נ קרליץ שליט"א 072-2152222  מענה הלכה
קוק  הגרב״צ  בראשות  ירושלים  הכללי  הוראה  בית  שע״י  ההלכה  שליט"א 073-7246000  מוקד  גרוס 

שליט״א 072-2133466
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GLATT KOSHER
RER

RABBI  ELIYAHU ROTENBERG

הרב אליהו רוטנברג שליט"א

גלאט למהדרינ מנ המהדרינ

מצווה 
לתרום 
ממעשר

 ₪240,000
ב-150 

תשלומים
רו"ח 

זיו האפט 
BDO

בהכוונת 
גדולי הדור 

שליט"א
ייעוץ משפטי 

יגאל ארנון 
ושות'

   
 

 

  

 

בשם ה' נעשה ונצליח

שנות ניסיון
21

o n - l i n e @ t o u r p l u s . c o . i l
03-9050505 מוקד

הזמנות:

החופשה המושלמת: תכניות ופעילויות מרתקות מדי יום ולילה

רמה מעל כולם!
קיץ תשע"ט
ליאונרדו קלאב ים המלח (נירוונה לשעבר)

| הכל כלול במחיר 7-14.7.19 ד'-י"א תמוז |
7 לילות - יום חינם

חבילות 2-3-4 לילות

מחיר לילד עד גיל 17

חדש! 10 תשלומים

חבילת סופ"ש במחיר מיוחד
חמישי-ראשון פרשת בלק | ח'-י"א תמוז | 11-14.7

מתקני המלון פתוחים עד שעה 
₪3790לפני שבת ויפתחו בצאת השבת רק

הקיץ הזה תהנו מחופשה ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר!
במלון תהנו מחדרים מחודשים ומשודרגים. פנסיון מלא: 4 ארוחות ביום, ארוחות שף ברמה קולינרית 
עשירה, שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה, מזנון בריכה, קפה ועוגות אחר הצהריים, ארוחת חצות קלה.

כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח, ג�קוזי, סאונה רטובה / יבשה, חדר כושר, סולריום 
נפרד, בריכת מים מתוקים חצי אולימפית עם קירוי מיוחד, מגלשות מים אטרקטיביות, התעמלות מים 
ופעילויות  תכניות  הרצאות,  שמעון, ראובן  הניסיון  עתיר  השחיה  מורה  המים  איש  ע"י  שחיה  ולימוד 
ועוד. לנשים  והתעמלות  מחול  ערבי  היומי,  דף  שיעור  לשעון,  מסביב  המשפחה  לכל  מרתקות 

32 חדרי טיפולים ובריכת גופרית - במחירים אטרקטיביים.

דודי לינקר ילד הפלא

החזן העולמי
יצחק מאיר הלפגוט

המרצה ר' מאיר שוורץ
משקאות חמים, מיצים, 
בירות ומשקאות מוגזים, 

שלגונים מרעננים
הכל 
כלול

24 מרחצאות
חמים

בריכה
ענקית

פנסיון 
מלא

שפע של הפעלות ויצירות לילדים 
לאורך כל היום במתחם ממוזג 

בליווי צוות חינוכי, מנוסה ואחראי
מופע מרכזי לילדים מדי יום בשעות אחה"צ

גאולה גני   40 ירמיהו  ראשי,  סניף  ירושלים.
חדד האחים  בית   100 כהנמן ברק. בני 

02-595-1000
אחריות יצרן 
שנים מלאות
ן

3
מימון 100%
ללא מקדמה
אלפי לקוחותן

מרוצים
ט.ל.ח. | התמונות להמחשה בלבד. נבדק במימון ל-5 שנים. עד גמר המלאי.

אספקה תוך 48 שעות על מבחר דגמים

ףרק עם השיטה של שמש תוכלו לרכוש רכב חדש ולחסוך ריביות מיותרות וכסף רב.

גם במיצובישי אאוטלנדר
ללל ל

ל ל ל ל

(הבדיקה נעשתה ב- 05.05.2019 על רכבים במימון מלא - ללא מקדמה)
יצאנו. בדקנו. השווינו.

תשלום חודשי
שמשדגם

רכבים
חברה

מתחרה
בשמש תחסכו

בסיום תקופת המימון

₪1,823₪2,078₪17,334מיצובישי אאוטלנדר
*פלוס ₪2000 עמלת הקמה

2019

לקבלת הקטלוג
ומידע על יעדים
נוספים:
tourolam@gmail.com
www.tour-olam.co.il

חייגו עכשיו: 03-5791710

סרפהאוס
המיקום המושלם באוסטריה
שבו אוויר ואווירה נפגשים

  בכשרות המהודרת של הרב ד. ש. זולדן שליט“א
מו“צ קהילת סרט ויזניץ חיפה

א‘ תמוז
עד04.07 

כ“ה אב
 26.08

1991 -

שוטרים פלסטינים ירו לעבר 
מטיילים ישראלים בשומרון

מאת סופרנו הצבאי

שוטרים פלסטינים ירו ביום שי־
שי בצהריים לעבר קבוצת מטיילים 
בשומרון ורדפו אחריה באזור שטח 
נמ־ שומרון  האזורית  מהמועצה   .C
הגיעו  הפלסטינים  השוטרים  כי  סר 
מכיוון הכפר סלפית. לאחר הירי ניסו 
את  להכניס  הפלסטינים  השוטרים 
המטיילים לרכבם. צה"ל קיבל דיווח 
על התקרית, הכוחות חברו לקבוצת 
מהמקום  אותה  וחילצו  המטיילים 

בשלום וללא פגע.
עדות  למתן  עוכבו  המטיילים 
מטעם  רום  נתי  עו"ד  במשטרה. 

ארגון חננו סייע להם במקום.
האזו־ המועצה  ראש  דגן  יוסי 
המ־ לתחנת  הגיע  שומרון  רית 

המרחב  מפקד  עם  שוחח  שטרה, 
שהמטיילים  וביקש  המח"ט  ועם 
ששוטרים  מקובל,  "לא  ישוחררו, 
מנ־  ,C לשטח  נכנסים  פלסטינים 
הזה  הדבר  ישראלים.  לעצור  סים 
מבחינתנו היא חציה של קו אדום.

"ירי בנשק חי לכיוון מטיילים 
ישראלים ע"י שוטרים פלסטינים, 
ונסיון להכניס אותם לרכב בשטח 
מב־ דבר  לכל  פיגוע  נסיון  זה   ,C

הפלסטינים  השוטרים  חינתנו. 
כמחבלים  עצמם  את  הוכיחו  כבר 

במדים, כשרצחו את הרב מאיר חי 
הי"ד, את עדו זולדן הי"ד ואחרים. 
בתעוזה  חמורה  מדרגה  עליית  זו 
ובחוצפה של הרשות הפלסטינית. 
הדין  את  למצות  לצבא  קורא  אני 
עם השוטרים ולדאוג שהדבר הזה 
בכל  יטיילו  ישראלים  יישנה.  לא 

רחבי ארץ ישראל".
שהמטיילים  מצפים  "אנחנו 
מדו־ מיידי.  באופן  ישוחררו  הללו 

צריך  לטייל.  שיצאו  באזרחים  בר 
מטיילים  כאל  אליהם  להתייחס 
שהותקפו. לא כמו לפושעים", אמר.

חננו  מעמותת  רום  נתי  עו"ד 
מטיילים  של  "קבוצה  הוסיף 
שוט־ ע"י  הותקפה  הארץ,  אוהבי 

שפעלו  חמושים  פלסטינים  רים 
במ־ הקבוצה.  על  ירו   ,C בשטחי 
ויעצרו  יתפסו  שהשו"פים  קום 
צעירים  חבורת  עצמה  מוצאת   –
המש־ בתחנת  אזוקה  הארץ  מלח 

המנהג  הפושעים.  כאחרוני  טרה 
הפסול הזה חייב להיפסק.

הצליחו  הקבוצה  חברי  "בנס 
להימלט ולמרות שהיו חמושים נמ־
נעו מעימות, חברי הקבוצה לא עב־

רו כל חוק. לצערי לקח זמן רב, מעל 
להגיע.  הבטחון  לכוחות  וחצי  שעה 
וכעת הקרבנות מוצאים עצמם בת־

חנת המשטרה. מדובר באבסורד".

מפרץ אילת: הרוג 
בתאונת אופנועי ים

מאת חיים מרגליות

שני  בין  קטלנית  התנגשות 
שישי  ביום  התרחשה  ים  אופנועי 

במפרץ אילת.
שני  בתחילה  פונו  מהמקום 
פצוע  והשני  קל  האחד  פצועים, 
וראש.  גב  מחבלות  שסבל  קשה 
יוספטל  החולים  לבית  פונו  הם 

באילת.
מבירור ראשוני של המשטרה 
בחלקו  פגע  ים  אופנוע  כי  עלה 
אחר  ים  אופנוע  של  האחורי 

יושבי  שני  נפצעו  מכך  וכתוצאה 
עיכ־ המשטרה  הנפגע.  האופנוע 

הפוגע  הים  אופנוע  משיט  את  בה 
לחקירה. 

בבית החולים קבעו הרופאים 
את מותו של הפצוע קשה. בנוסף, 
מצבו של הפצוע קל הוחמר והוא 

אושפז במצב קשה.
דיווח  העבירה  המשטרה 
הנ־ לרשות  התאונה  אודות 
תמ־ אשר  והספנות  מלים 
לנסיבות  בודק  חוקר  נה 

התאונה.

פיצוי נוסף לניצולי שואה 
המקבלים רנטה מגרמניה

מאת חיים מרגליות

בין  עקרונות  סיכום  נחתם 
השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות 
במשרד האוצר לבין משרד האוצר 
הגרמני שיעניק פיצוי נוסף לניצו־

לי השואה המקבלים רנטה.
לני־ יוענקו  ההסכם  במסגרת 
חו־ רנטה  המקבלים  שואה,  צולי 

 ,(BEG) גרמניה  מממשלת  דשית 
כ־100 בין  שתנוע  לקצבה  תוספת 

שסכומו  כך  לחודש,  אירו  ל־400 
יעמוד  הנוסף  הסיוע  של  הכולל 

על כ־15 מיליון אירו בשנה.
לנוכח הרחבת הזכויות שחלה 

בהסדר הישראלי המיושם על ידי 
השואה,  ניצולי  לזכויות  הרשות 
של  תנאיהם  בשיפור  הצורך  עלה 
רנטה  המקבלים  השואה  ניצולי 
העקרו־ הסכם  מגרמניה.  ישירות 

נות הינו תוצר של משא ומתן בין 
הצדדים שהוקם בעקבות המהלך.

מתווסף  שנחתם  הסיכום 
נוקטת  בהם  נוספים  סיוע  לצעדי 
השואה  ניצולי  לזכויות  הרשות 
מקבלי  לטובת  האוצר  במשרד 
הרנטה מגרמניה, ובכללם תשלום 
לשנה,  ש"ח   10,000 בסך  מענקים 
תו־ תרופות,  ברכישת  מלא  פטור 

ספת סיוע בסיעוד, מתנדב להפגת 
הבדידות ועוד.

לזכויות  הרשות  מנהלת 
רוס,  ע'  הגב'  השואה,  ניצולי 
על  לבשר  שמחה  "אני  כי  אמרה 
לקצבאות  המשמעותית  התוספת 
רנטה  המקבלים  השואה  ניצולי 
הגיע  הסיכום  מגרמניה.  ישירות 
ומקצועי,  ארוך  ומתן  משא  לאחר 
שהוביל לתוצאות חסרות תקדים 
עבור הניצולים. זהו רגע היסטורי, 
לב־ עצמה  על  קיבלה  גרמניה  בו 

לטובת  נוסף  משמעותי  שינוי  צע 
אני  השואה.  ניצולי  אוכלוסיית 
הגר־ האוצר  משרד  לנציגי  מודה 

מני על העבודה המעמיקה והרצון 
ולצוות  זה,  לסיכום  בהגעה  הטוב 
בחתי־ שהתמיד  הישראלי  המו"מ 

רה לסיכום זה".

שפיים: נהג נהרג 
בהתהפכות טרקטור

מאת חיים מרגליות

ביום  נהרג  טרקטור  מפעיל 
נהג  עליו  הכבד  כשהכלי  שישי, 
בשפיים.  קדם  ברחוב  התהפך 
למקום  שהגיעו  רפואה  גורמי 
פצי־ אך  חייו  את  להציל  ניסו 
נקבע  ומותו  אנושה  היתה  עתו 

במקום.
מהמשטרה נמסר כי מדובר 
בתאונת דרכים עצמית, כאשר 
מבדיקה ראשונית של שוטרים 

שהגיעו למקום התברר כי נהג 
טרקטור התהפך. בוחני תנועה 
הוזעקו לזירה ונסיבות התאונה 

נבדקות.
פרמדיק  סגן  איינזמן  בנצי 
סיפר  הצלה'  'איחוד  של  ראשי 
עגלת  אורח  עוברי  "לדברי  כי 
ומחצה  עליו  נפלה  הטרקטור 
הצער  למרבה  למוות.  אותו 
התאונה  בזירת  מותו  נקבע 
הקשות  הפציעות  אופי  עקב 

מהן סבל".

בפעם רביעית בתוך שבוע: 
רב יהודי הותקף בגרמניה

מאת א. למל

עם  מתמודדים  גרמניה  יהודי 
ומילוליות  פיזיות  תקיפות  של  גל 
כשבמהלך  האחרונים.  בשבועות 
יהודים  הותקפו  האחרון  השבוע 
לפחות ארבע פעמים, ביניהם רבני 

קהילות ברחבי המדינה.
הותקף  האחרון  חמישי  ביום 
שליח  ביסטריצקי  שלמה  הרב 
חב"ד ורבה של העיר המבורג, ור' 

היהודית,  מהקהילה  נח  אליעזר 
מחוץ  מילולית  הותקפו  שניהם 
שיצאו  בעת  בעיר,  העיריה  לבית 

מפגישה עם ראש העיר.
ערבית  שדיבר   45 בן  אלמוני 
עם  ראשית  אליהם  פנה  וגרמנית 
המילה ”שלום“. בהמשך החל הח־

שוד לאיים, לקלל ולירוק עליהם. 
ועצרה  למקום  הוזעקה  המשטרה 
אותו, אך כפי שנמסר הוא שוחרר 

זמן קצר לאחר מכן.

משרד התקשורת: "אין הוראה לגבות תשלום 
מלקוחות הסלולר על מעבר בין סלי שירותים"

מאת שלמה גרין

תשלום  לגבות  הוראה  כל  אין 
עבור  הסלולר  חברות  מלקוחות 
לסל  אחד  שירותים  מסל  מעבר 
שני, כך נמסר ממשרד התקשורת. 
כי  נאמר  המשרד  בהודעת 
משרד התקשורת נחשף לאחרונה 
מחברות  חלק  בקרב  פסול  לנוהג 
מידע  העברת  בנושא  הסלולר 
סלי  בין  מעבר  דמי  בענין  שגוי 

שירותים.
המשרד,  שערך  מבדיקה 
הסלולר  חברות  נציגי  כי  התברר 
בשי־ ציינו  כאשר  מנויים  הטעו 

התקשורת  משרד  כי  עימם  חות 
מעבר  דמי  לגבות  לחברות  הורה 
ממנויים בעת מעבר בין סל שירו־

מהחברה  מקבל  היה  שהמנוי  תים 
שירו־ סל  לקבל  לעבור  להחלטה 

תים אחר מהחברה.
הסלולר  חברות  חוק,  פי  על 
בגין  מעבר  דמי  לגבות  רשאיות 
מעבר כזה אך בוודאי שאין חובה. 
הפיץ  התקשורת  משרד  מנכ"ל 
הרשיונות,  לבעלי  הבהרה  מכתב 

רואה  בה  החומרה  את  המדגיש 
צר־ הטעיה  של  תופעה  המשרד 

כנית באופן מגמתי ומכוון, ודורש 
לחדול מפרקטיקה זו לאלתר.

כביש 4: גנב מצלמת מהירות ונתפס
מאת חיים מרגליות

בגניבת  חשוד  ונעצר  אותר 
למשט־ השייכת  טקטית  מצלמה 
רה. לפני מספר ימים פעלו שוטרי 
עבירות  נגד  באכיפה  התנועה  אגף 
מסכנות חיים על כביש 4 בין מחלף 
הפעילות  במהלך  ליבנה,  אשדוד 
מצלמות  לכביש  בסמוך  הוצבו 
טקטיות המשמשות לאכיפה ולה־

רתעה בקרב משתמשי הדרך. 
הבחין  הצהריים,  בשעות 
על  שנעצר  אופנוע  ברוכב  שוטר 
הכביש,  באמצע  ההפרדה  שטח 
בזמן שהוא מסכן את עצמו ומבצע 

פירוק של המצלמה מהמעמד. 
הרוכב  הצליח  קצר  זמן  תוך 
דרום,  לכיוון  ולהימלט  לפרקה 
הרו־ את  לעצור  שניסו  השוטרים 

הוא  אך  לעצור,  לעברו  כרזו  כב 
נסיעה  תוך  מהירותו  את  האיץ 

פרועה עד שקשר העין עמו אבד.
פרטי האירוע הועברו ליחידה 
שהחלה  התנועה  באגף  המרכזית 
עוד באותו היום לאתר את החשוד 
באמצעות מספר פעולות חקירה.

אותר  שעות  מספר  כעבור 
עוכב  והוא  באשדוד  החשוד 
בנסיבות  גניבה  בגין  לחקירה 
לאחר  שוטר  והכשלת  מיוחדות 
בתום  בביתו.  שבוצע  חיפוש 
החקירה הוא שוחרר בתנאים מג־
בילים והחקירה בעניינו נמשכת.
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